ŠTURMUOTOJAS
LIETUVI NACIONALSOCIALIST FRONTO
LEIDINYS
2010 MET GEGUŽ S M NUO
SEPTINTASIS NUMERIS
SKIRTAS
LIETUVI TAUT PASVEIKINTI
NACIONALINIO DARBO DIENOS PROGA

BROLIAI IR SESERYS LIETUVIAI!
TAUTIE IAI!
„ŠTURMUOTOJO“ REDAKCIJA JUS, SAŽININGUS FIZINIO IR INTELEKTINIO DARBO
DARBININKUS IR VADOVUS, SVEIKINA SU GEGUŽ S PIRMAJA – NACIONALINIO DARBO
DIENA! TAI TURI B&TI SUTIKTA NE TIK KAIP ŠVENT , BET TAIP PAT KAIP IR DVIGUBA
GEDULO DIENA: DABARTIN JE LIETUVOJE IR EUROPOJE IŠ DARBO YRA VISIŠKAI
IŠSITY IOTA, TAIPOGI, GEGUŽ S PIRMOJI YRA NETGI OFICIOZIN S, TARIAMOS LIETUVOS
„NEPRIKLAUSOMYB S“LAIDOTUVI DIENA, NES 2004 METAIS GEGUŽ S PIRM J LIETUVI
TAUTOS IŠDAVIKAI MUS GALUTINAI PARDAV PASAULINEI ŽYDIJAI, MUS )KIŠDAMI )
EUROPOS S JUNG .
KAPITALISTIN , JUDOKRATIJOS KONTROLIUOJAMA SISTEMA DARB PAVERT PREKE
IR PANIEKINAMU DALYKU. TA IAU MES, NACIONALISTAI, SUVOKIAME, KAD FIZINIS IR
INTELEKTINIS DARBAS YRA VERTYB S, KURIOMIS GRINDŽIASI VISAS NACIJOS
MATERIALUSIS GERB&VIS IR GYVENIMAS. MES PASISAKOME UŽ DARBO IŠVADAVIM IŠ
IŠNAUDOTOJ IR INTERNACIONALINIO KAPITALO PAN I , BET MES SUVOKIAME, KAD
MARKSISTIN S DOKTRINOS YRA T PA I NACIJOS PRIEŠ SUKURTOS GRUPUOT S,
KURIOS MULKINA LIETUVOS IR KIT ŠALI ŽMONES.
KAPITALIZMAS IR KOMUNIZMAS YRA DVI TOS PA IOS ŽYDIŠKOS MONETOS PUS S.
KAPITALIZMAS YRA SKIRTAS IŠSIGIM LIŠKAI DEGRADACIJAI IR TAUTOS IŠNAUDOJIMUI
PALAIKYTI BEI )TVIRTINTI, TUO TARPU KOMUNIZMAS YRA SUKURTAS T PA I J G ,
KURIOMS REIKALINGAS KAPITALIZMAS, KAD NULEISTI GAR TAUTAI. LIBERALIZMAS,
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KONSVERVATIZMAS, MARKSIZMAS IR VISOS ŠI „SROVI “ ATMAINOS YRA VISIŠKAI
SUSIKOMPROMITAVUSIOS IR TARNAUJA VIENAM PONUI, KURIAS JAS IR SUK&R . JOS IR
YRA „DEMOKRATIJOS“ PSEUDO-ALTERNATYVOS IR PASIRINKIMAI. TAUTOS ATGIMIMAS
ATEIS TIK FANATIŠKAI ATMETUS VIS DEMOKRATIJ , KAPITALIZM IR KOMUNIZM ,
KARTU SUVOKUS, KAD VISA TAI YRA TIK MELO IR FARS RINKINYS.
TAUTAI REIKIA DARBO, TVARKOS, DISCIPLINOS IR DVASINIO PAKYLIMO. VIENINTEL
POLITIN
IDEOLOGIJA, KURI GALI IŠGELB TI LIETUVI
NACIJ
NE TIK NUO
MATERIALINIO SKURDO, BET NUO VISIŠKOS DVASIN S IR FIZIN S DEGENERACIJOS IR
RASINI S MIRTIES, YRA NACIONALSOCIALIZMAS.
MES NESAME „BURŽUAZINIAI“ NACIONALISTAI, KAIP DABARTINIAI „TAUTININK “
KOPIJUOTOJAI, MES NESAME PIG&S DEVYNIOLIKTOJO AMŽIAUS BURŽUAZINIAI
ŠOVINISTAI. MES ESAME NACIONALISTAI IR SOCIALISTAI. TAI REIŠKIA, KAD MES
SUVOKIAME NACIONALIZM KAIP PRIVALOM NACIONALIN S SAVISAUGOS PRIEMON,, O
TIKR J) SOCIALIZM SUVOKIAME KAIP ANTI-MARKSISTIN) FAKT , SUSIJUS) SU TIKRU
NACIONALIZMU. M&S SOCIALIZMAS YRA APIBR ŽTAS ŠIUO SAKINIU:
BENDRAS INTERESAS PIRMIAU ASMENINIO INTERESO.
BENDRA TAUTOS, NACIJOS GEROV YRA AUKŠ IAU BET KOKIOS ASMENIN S NAUDOS.
KAD TAUTA TIKRAI TAIP GALVOT , YRA REIKALINGA NACIONALIN VIENYB , TA IAU,
KAIP MATOME, DEMOKRATIN
PARLAMENTARIZMO SISTEMA NACIJ
SUSKALDO )
„PARTIJAS“ IR FRAKCIJAS BEI GRUPUOTES, KURIOS YRA VIENA PRIEŠPASTATOMA KITAI,
KAD SUNAIKINTI BET KOKI REALI NACIONALIN, S MON,, AR VILT) SUKURTI DIDING
TAUTOS ATEIT). VISOS ŠITOS „ALTERNATYVOS“, VISOS POLITIN S PARTIJOS FAKTIŠKAI,
NESVARBU, AR ATVIRAI, AR SLAPTAI, AR S MONINGAI, AR NES MONINGAI – TARNAUJA
PASAULINEI JUDOKRATIJAI – PASAULIN S ŽYDIJOS DIKTAT&RAI IR HAGEMONIJAI.
TAS, KURIS NORI IŠVADUOTI LIETUVI TAUTOS DARBININKUS – TIEK FIZINIUS, TIEK
INTELEKTINIUS, PRIVALO SUPRASTI, KAD MUMS NEREIKIA ŽYDIJOS IŠGALVOTOS „KLASI
KOVOS“, KAIP MUMS NEREIKIA KAPITALISTIN S ŽYDIJOS KIŠAMO PATAIKAVIMO ESAMAI
SISTEMAI. MUMS, LIETUVI TAUTAI, KAIP IR VISAI BALTAJAI RASEI, YRA TIK VIENAS
TIKRAS KELIAS – TIKRASIS NACIONALIZMAS.
BE TO, KAD YRA IŠSITY IOTA IŠ SAŽININGO DARBO, BE TO, KAD VISAS TURTAS
„IŠPRICHVATIZUOTAS“, KAD ŠALYJE SIAU IA DEGENUOJANTIS CHAOSAS IR IŠSIGIMIMAS,
VALSTYB BUVO ATIDUOTA ŽYDIJOS VALDOMAI „EUROPOS S JUNGAI“, KURI VYKDO NE
TIK LIETUVI TAUTOS, BET VISOS EUROPIN S ŽMONIJOS RASIN) GENOCID .
M&S VIENINTELIS ATSAKYMAS ) TAI, JEIGU MES NORIME IŠGYVENTI IR TOBUL TI,
YRA FANATIŠKAS SUKILIMAS PRIEŠ ŠIAS J GAS IR „DEMOKRATIJOS“ BEI VIS JOS
PRIELAID NEGAILESTINGAS PAŠALINIMAS IŠ NACIJOS GYVENIMO.
ŽYDIJA, DEMOKRATAI IR J PAKALIKAI GEGUŽ S PIRM J PAVERT ) TIKR
GEDULO DIEN : VIENA IŠ DIDŽIAUSI MET TAUTOS ŠVEN I TAPO GEDULO DIENA, NES
MES MATOME, KAD T DIEN LIETUVA BUVO ATIDUOTA ŽYDIŠKAJAI EUROPOS S JUNGAI,
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TAIPOGI, M&S NACIJA YRA VISIŠKAI IŠNAUDOJAMA IR VEDAMA NIEKINGOS MIRTIES
LINK. MES TURIME KOVOTI, KAD ATEIT DIENA, KAI GAL SIME GEGUŽ S PIRM J ŠVESTI
IŠDIDŽIAI, NE KAIP „TARPAUTIN, DARBININK DIEN “ – MARKSIZMO IR KAPITALIZMO
VERG DIEN , O KAIP TIKRI LIETUVIAI: KAIP NACIONALINIO DARBO DIEN .
TA IAU SAVO TAUTIN), NACIONALIN) IR RASIN) ORUM MES TEGAL SIME ATGAUTI
PO NACIONALIN S REVOLIUCIJOS, NE TIK OLIGARCHIN S DIKTAT&ROS PAŠALINIMO, BET
PASAULIN S JUDOKRATIJOS NUVERTIMO. TAD STOKIME ) KOV , STOKIME PO
RADIKALIOJO NACIONALIZMO V LIAVA IR KOVOKIME UŽ LIETUVI NACIJOS ATEIT) IR
JOS ATGIMIM ! MUMS REIKALINGA TIKSLINGA IR TIES PARODANTI PROPAGANDA, TAD
KIEKVIENAS TAUTIETIS, KURIS SUPRANTA, KAS VYKSTA, MAŽ MAŽIAUSIAI PRIVALO
SKLEISTI M&S ID JAS IR PARENGTI PAGRIND POLITINIAM JUD JIMUI, KURIS ŽYDIŠK J)
JUNG NUŠLUOS NUO ŽEM S PAVIRŠIAUS. TADA LIETUVIS IR LIETUVOS DARBININKAS IŠ
TIES ATGAUS SAVO ORUM IR ATGAUS SAVO T VYN,. LIETUVA, PABUSK!
HEIL HITLER!
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ŠTURMUOTOJO SKAITYTOJAI!

<

ia yra jau septintasis „Šturmuotojo“ numeris. Mes, Lietuvos nacionalsocialistai, džiaugiam!s, kad m#s$
periodinis leidinys jau gyvuoja daugiau kaip pus% met$, tik!kim!s, kad šio leidinio darbas tikslingai
t%sis ta pa(ia, Lietuvi$ rasin!s-nacionalin!s s)mon!s k!limo linkme.
Numeryje gal!site skaityti pirm)j+ Siono Išmin(i$ Protokol) (iš viso yra 24), ideologin% ir kitoki) medžiag).
Jau pra!jo šeši metai nuo visiškos Lietuvos de fakto okupacijos, T!vyn!s +kišimo + žydišk)j) Europos S)jung).
Tuo tarpu, išsigim!li$ sistema toliau dangsto pedofilijos skandalo tikrov%, m#s$ visiškai nenustebint$, jeigu
paaišk!t$, kad LR Prokurat#ra yra pilna pederast$ ir pedofil$, kurie tikriausiai dangsto savo „bendramin(ius“.
Rastas Drasiaus Kedžio lavonas, ta(iau yra akivaizdu, kad šis vyras buvo nužudytas. Nužudytas išsigim!liško
pedofil$ klano, kuris užsiima savo iškryp!liškais „darbeliais“ demokratiškiausiuose „gerbiam$j$ pon$“ lož!se.
Tikim!s,kad tiesa ne tik šiuo klausimu, bet apskritai paaišk!s ir iškils + pavirši$. Tas, kuris yra Tiesos pus!je,
neišvengiamai yra pranašesnis prieš Diev).
V!l primename skaitytojams, kad geguž!s 8 – )j) dien) vyks lytini$ iškryp!li$ maršas Vilniaus gatv!se.
Tauta turi parodyti savo nepritarim) šiai degeneratyviai „demokrat$“ ir žydijos bei pederastijos politikai. Visi
išsigim!liai, nuo Simonko iki „tolerast$“ ir „antifa“, yra m#s$ Nacijos priešai ir mes esame tikri, kad at!jus Nacijos
atgimimui, jiems bus duotas negailestingas nuosprendis prieš Lietuvi$ Nacijos teism).

LIETUVA LIETUVIAMS!
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NUŽUDYTAS IŠSIGIM LI PRIEŠAS, SAVO DUKTERS GYN JAS

L

ietuv) sudrebino žinia apie Drasiaus Kedžio mirt+, kuri) sistemos pakalikai m!gina vaizduoti kaip jo
mirt+ nuo „paspringimo“. Žinoma, tai yra visiškas farsas, kad užmaskuoti degenerat$ ir išsigim!li$ klik),
kuri gyvuoja judokratin!je valstyb!je. Netgi sistemin! žiniasklaida, pavyzdžiui, TV3, dr+sta pasakyti ties) apie
Kedžio skandal).
Šio vyro nužudymas mums rodo, kad sistema yra linkusi susidoroti su tais, kuriuos ji jau yra identifikavusi
kaip kelen(ius didel+ pavoj$ vienokiam, ar kitokiam jos „darbeliui“, šiuo atveju, „demokrat$“ pedofilinei klikai.
Tikime, kad neišvengiamai ateityje paaišk!s tiesa, kurie iš Lietuvos „demokratin!s santvarkos“ atstov$
priklauso šiam išsigim!liškam pederast$ ir pedofil$ klan$.
Primename, kad pederastija yra pedofilijos jaunesnysis brolis ir, kad jei esti pedofil$ „m#s$“ valdžioje ir
strukt#rose, tai pederast$ tikriausiai yra dar daugiau.
Pareiškiame užuojaut) Kedžio artimiesiems, draugams ir gimin!ms, teb#na pagerbtas šio vyro atminimas
kaip žmogaus, kuris, gindamas savo vaik), krito nuo korumpuotos sistemos rankos. Ta(iau ankš(iau ar v!liau,
teisingumas nugal!s.

TEGYVUOJA KEDŽIO ATMINIMAS!
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M S PROPAGANDA

M

es, „Šturmuotojo“ leid!jai, bendradarbiaudami su NSDAP/AO, siekiame šviesti Lietuvi$ Taut). M#s$
švie(iamasis darbas, kuriam naudojame rašytin%, politin% bei ideologine propagand), remiasi principu:

Nacionalsocialistin propaganda privalo remtis tiesa ir tik tiesa ir atskleisti ties& ir tik ties&.
Stengiam!s suteikti alternatyv) sistemos kontroliuojamai valstybin!s plutokratijos propagandos mašinai,
ta(iau puikiai suprantame, kad pogrindin! propaganda negali kaip lygi su lygia kovoti prieš sistemos
kontroliuojam) propagand). Mes ir kiti m#s$ bendramin(iai neturime pri!jimo prie televizijos, radijo, ar k. t.
medijos priemoni$. D!ka „demokratin!s“ politin!s cenz#ros, mes taipogi negalime atvirai ir „legaliai“ platinti
„Šturmuotoj)“, ar kitokias publikacijas. NSDAP/AO pad!s šviesti Lietuvi$ Taut) ir vesti informacin%propagandin% kov) prieš žydijos sistem).
M#s$ žod+ ir propagand) skleisti gali pad!ti kiekvienas, kuris n!ra ab!jingas savo Nacijai ir rasei, kam r#pi
Lietuvos ateitis. Tas, kas nori pad!ti, tegul mums rašo laiškus elektroniniu paštu, tegul spausdina ir platina m#s$
leidinius ir taip pat skleidžia nacionalsocializmo id!jas žodžiu. Iš minties gali kilti žodis, o žodis turi duoti pradži)
VEIKSMUI. Ta(iau susiduriame su faktu, kad Nacija dar toli gražu n!ra subrendusi Nacionalinei Revoliucijai.
Kad tai gal!t$ tapti realybe, yra reikalinga dvasin! revoliucija nors dalyje Tautos masi$. Ta Tautos dalis tur!s
sudaryti išsivaduojamosios kovos smogiam)j) j!g). Surinkt+ š+ branduol+ yra reikalinga tikslinga, bet gili ir
nuoširdi propaganda, kuri pažadins ateities kovotojus.
Tautos niekaip negali išgelb!ti žydofilin!s „alternatyvos“, kuri$ Lietuvoje yra apstu. Visada vienintelis kelias
+ konkret$ kiln$ tiksl) b#davo ideologiškai radikalus, teigiama to žodžio prasme, fanatiškas ir bekompromisinis.
Mums tai rodo istorija. Prisitaik!liai tampa arba bailiais niekšais, sistemos pakalikais, arba yra politiškai
vedžiojami už nosies.
Norint pad!ti pagrindus nacionalsocialistin!s propagandos mašinai Lietuvoje, yra reikalinga aktyvi veikla.
Norint sukurti galing) nacionalistin% organizacij) Lietuvoje, taipogi yra reikalinga aktyvi propaganda, nes sveika
organizacija niekada negali atsirasti ankš(iau už sveik) ir ger) propagand). Prie šios propagandos turi prisid!ti
kiekvienas m#s$ leidinys ir taip pat kiekvienas Lietuvis nacionalistas.
Remdamiesi šituo teiginiu, mes toliau t%sime savo švie(iam)j+ darb) ir m!ginsime žadinti Lietuvi$ Taut)
savo leidiniais.
Šturmuotojo redakcija
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EUROPOS S*JUNGA KAIP OKUPACINIS REŽIMAS

L

ietuva 2004 – $j$ met$ geguž!s 1 – )j) dien) buvo +kišta + Europos S)jung). Mus valdantys
„demokratai“ porins, kad tai buvo padaryta „po demokratinio referendumo, kuriame Lietuvos žmon!s
palaik! stojimo + Europos S)jung) id!j)“. Labai +domu, kod!l, nors tai prieštarauja pa(i$ demokrat$ +statymams,
kampanija d!l referendumo ir agitacijos stoti + ES buvo finansuojama iš VALSTYB0S BIUDŽETO? Kai pradedi +
pasaul+ ži#r!ti aiškiai, o ne per „demokratinio“ režimo užd!t$ spalvot$ akini$ prizm%, aiškiai gali pamatyti, kad
valstybin s medijos ir propagandos aparatas buvo s&moningai panaudotas antilietuvišk4 j g4 su tikslu
apmulkinti Taut& „geresnio rytojaus“ pažadais stoti 8 Europos S&jung&, meluojant, kad Lietuva bus „suvereni“.
Ta(iau de fakto yra b#tent kitaip: Lietuva yra masonijos ir internacionalinio kapitalo kolonija, žydijos ir jos
kontroliuojamo Briuselio verg!. Kas už tai atsakingas? Galima sakyti, kad Tauta pati d!l to kalta ir, iš dalies, tai
yra tiesa: liberalin!s demokratijos režimas pakirto Lietuvi$ nacionalin% s)mon% ir, per demagogij) ir pigius
pažadus, suviliojo Lietuvi$ Taut) s)moningai, ar nes)moningai, bet atiduoti savo „oficiozin%“ nepriklausomyb%
užsienio j!goms (rašau „oficiozin%“, nes iš ties$ kovo 11 – oji tebuvo farsas ir Tautos garo nuleidimas). Ta(iau
žvelgiant giliau mes matome, kad yra konkret#s asmenys ir asmen$ grup!s – Lietuvi$ Tautos išdavikai – vidaus
priešai – kuri) s&moningai dirbo su tikslu Lietuv& 8stumti 8 JTO, NATO ir ES, kad Lietuva b:t4 „respektabili“
„demokratin respublika“, o nuogai pasakius: žyd4, mason4, kosmopolit4 ir j4 padlaiži4 verg . Tauta buvo
valdan(iojo režimo subjektyviai ir pastoviai nuteikin!jama, per valstybin!s propagandos priemones, pritarti
stojimui + Europos S)jung), nors tai ir iš ties$ prieštarauja pa(i$ demokrat$ skelbiamiems „principams“, kuri$ jie
patys, beje, nesilaiko.
Žinoma, mums bus aiškinama apie „Europos S)jungos param)“, ta(iau argi nematome, kad mes esame
išnaudojami, numelžiami ir tai, kas iš m#s$ pavogta, paskui mums „paskolinama“ ir už tai imamos pal:kanos?
Sistema ir jos liokajai ir nenori, kad Lietuvi$ Tauta tai pamatyt$ ir per „demokratines“ „žiniasklaidos“
(melasklaidos) priemones skleis melu pagr8st& ir iš esm s melaging& propagand&, kuri naikins Lietuvi$ Tautos
nacionalin%-rasin% s)mon% ir skatins mus vergauti kosmopolitinei Europos S)jungai.
Dabar, nors pilnas išsigim!li$, pedofil$, amorali$ buržua ir kitoki$ degeneratyvi$ element$, Lietuvos
Respublikos seimas yra nebe tik parsidav%s, bet jau tiesiogiai ir „legaliai“ priklausomas nuo ES nurodym$ ir
-8-

„pageidavim$“. Lietuva tapo anti-europietiškos, iš ties4, žydiškai afrikietiškos Europos kolonija. To paneigti, kad
ir kaip to nor!t$ demokratizmo ir plutokratijos liokajai, ne+manoma. Europos S)junga skelbiasi „vakar$“
„vertybi$“ gyn!ja, ta(iau kasgi tie „vakarai“ šitame kontekste? Tai neturi nieko bendro su tuo, kas iš ties$ yra
Lietuv) ar Europa, tikr)j), rasine to prasme. Tai veikiau yra Pranc#zijoje iš žydijos ir egalitarizmo kil%s
liberalizmas, suplaktas su laukini$ Afrikos negr$ gen(i$ „kult#ra“. Štai kas yra „multirasin!“ visuomen!. Arba ji
bus sunaikinta ir visa Europa apsivalys, arba mes, kartu su visomis ariškomis tautomis, b#sime pasmerkti g!dingai
praž#(iai.
Europos S)junga diktuoja teis%, ne šiaip teis%, o internacionalin% teis%. Taigi, Lietuvoje virš$ ima b#tent
internacionalin! masonijos kontroliuojama ir nustatin!jama teis!. Netgi pagal „demokrat$“ nustatyt) standart)
Lietuva negali vadintis tikrai nepriklausoma, suverenia valstybe. Tokia ji ir n!ra. Tokia ji ir nebuvo nuo
komunizmo ir kapitalizmo, „demokratijos“ pergal!s Europoje. Kovo 11 – ojo tebuvo pigus farsas, tie patys
signatarai bei naujieji demokratinio-parlamentinio žaidimo „loš!jai“ pardav! Nacijos likim) žydijai už Judo auks)
ir ger) material$ savo ir savo šeim$ bei klan$ gerb#v+.
Kadaise Lietuva buvo žydo-bolševikin!s Soviet$ S)jungos sud!tyje. Toms pa(ioms j!goms tai
suorganizavus, TSRS patyr! krach), nes judokratijai pasidar! nebereikalinga, nenaudinga strukt#ra. Ta(iau
„demokrat$“ šeimininkai nutar! Lietuv) ir kitas šalis +kišti + naujesn+ žydijos „projekt)“ – „Europos S)jung)“, kuri
ne tik kontroliuoja šalis, bet užsiima j$ degeneravimu, negridizacija ir sužydinimu. Tas vyksta ir dabar.
Žinoma, jokie ištiž%, taipogi liberališki ir pasileid% „antoglobalizmai“ (ia nepad s. Tie žmogeliai t!ra
vedžiojami už nosies. Norint išsivaduoti iš šit$ pan(i$, reikia suprasti, kad šio klausimo esm! yra ta, kad ne tik
Valstyb! n!ra nepriklausoma, bet kad yra vykdomas sistemingas Lietuvi4 Nacijos ir visos ariškosios žmonijos –
baltosios arij4 ras s – genocidas. Ir už šito yra b:tent žydija. Vienintelis b#das išsivaduoti iš šito jungo yra taip
pat išsivaduoti iš judokratijos. Europos tautoms supratus rasin%-nacionalin% Id!j), Europa atgims, bet ne kaip
kosmopolitin! žyd$ „imperija“, o kaip tikra Europa, gryniausia, rasine šito prasme.
Nugal!jus nacionalsocializmo Id!jai, visi šitie parazitai ir m#s$ Nacijos bei ras!s priešai bus negailestingai
nubausti ir teisingumas bus +gyvendintas. Visos priemon!s bus panaudotos tikslui pasiekti. Paskutin! pergal! bus
m#s$!

LIETUVA, PABUSK!
Šturmuotojas Juozas
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LIETUVI NACIONALSOCIALIST FRONTO
PAREIŠKIMAS D0L „DEMOKRAT “ VYKDOMOS
ANTILIETUVIŠKOS POLITIKOS

L

ietuvi$ Nacionalsocialist$ Frontas išdidžiai pareiškia, kad laiko dabartinB Lietuvoje esanCi&
oligarchinB-judokratinB sistem& ne „teis ta šalies valdžia“, o b:tent užmaskuotu okupaciniu režimu,
kuris vykdo Lietuvi4 Nacijos genocid&. Viskas, kas dabar vyksta, kas yra daroma, yra didžiul!s visumos, kuri
skirta baltosios ras!s išnaikinimui, dalel!s. Tai prasideda nuo ekonomini$ ir socialini$ s)lyg$ k#rimo iki pat
kult#rinio ir dvasinio Tautos gyvenimo degeneravimo.
Matome, kad ši sistema sudaro specialias socialines s)lygas, taip pat naikina Lietuvi$ Tautos masi$
nacionlin%-rasin% s)mon% tam, kad mažinti Lietuvi$ gismtamum) ir nuvaryti m#s$ Nacij) + kapus. Netgi
„demokrat$“ išleista statistika mums byloja, kad už keli$ dešimtme(i$ Lietuvoje numatoma, kad gyventoj$
daugum) sudarys pensinininkai. Žinoma, demokratams ner#pi, kad Lietuvi$ Tauta išnyks, jie pakeis išmirusius
Lietuvius negrais ir azijatais, pigesne, gal ateity net ir „pilietine“ darbo j!ga. Nusimato, kad valdant
„demokratams“ Lietuva bus, bet be Lietuvi4. Panaši situacija nusimato ir likusiose Europos šalyse, pas mus
esminis skirtumas tas, kad pas mus dar n!ra spalvot$j$ imigrant$ bangos, ta(iau Tautos fizinis ir dvasinis
genocidas vis d!lto yra l!tai, bet tikslingai vykdomas.
Visos ekonomin!s, socialin!s ir kitokios problemos yra visiškai antraeilis dalykas, jos t!ra priemon!s žydijos
ir jos liokaj$ veiksmuose prieš Nacij), jai sukeliant nepasitenkinim), o paskui, per demagoginius ir populistinius
„eksperimentus“, jai nuleidžiant gar).
Matome, kad pasaulyje baltosios ras!s išlikimui gr!sm% kelia žydijos +veistos ir sukurstytos spalvot$j$ ordos,
ta(iau taipogi suvokiame, kad tai n!ra priežastis mums, Lietuviams, nuleisti rankas. Priešingai, šito fakto
suvokimas mums turi pasitarnauti kaip šaukimas + švent) kov). Šaukimas 8 švent& Kov& už Lietuvi4 Nacijos ir
ariškosios ras s išlikim& ir šloving& ateit8. Iškyla klausimas, kaip ši) kov) vesti ir kaip j) laim!ti? Ar tai +manoma
per „demokratin+ kompromis)“, per „nuosaik$ nacionalizm)“, per „demokratin+ eksperiment)“? Mes, Lietuvos
nacionalsocialistai, teigiame, kad ne ir dar kart) NE. Vienintelis b#das mums tikslingai vesti kov) prieš šias
antitautines ir antirasines j!gas, yra atvira politin! kova.Kova po tikrojo nacionalizmo v!liava, o ne po pigaus
buržuazinio pseudo-nacionalizmo, XIX amžiaus mason$ loži$ ideologin!s dv!sel!nos skudurais. Mes palaikome
visas tikr)sias radikaliojo nacionalizmo j!gas Lietuvoje, nes mes suvokiame, kad be šit$ j!g$ absoliu(ios pergal!s
nacionalsocialistin! Id!ja negal!s nugal!ti. Ta(iau mes nugal!sime, nes tiesai yra lemta nugal!ti.

JUDA, PADV SK! LIETUVA, PABUSK!
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Šturmuotojas Juozas
NACIONALIZMAS – VIENINTELIS TAUTOS KELIAS

A

š labai dažnai kalbu apie tai, kaip yra naikinama m#s$ Nacija ir m#s$ ras!. Kod!l aš tai pastoviai
„linksniuoju“ „Šturmuotojo“ skaitytojams? B#tent tod!l, kad noriu, jog idealistiškai mastantis Lietuvi$
Tautos kontingentas prad!t$ suvokti tikrojo nacionalizmo ir nacionalsocializmo id!j$ esm%. Viso ko pradžia yra
mintis, iš kurios kyla žodis. Žodis, švietimas, edukacija, propaganda – neišvengiamos politinio veiksmo prielaidos,
kuriomis šiam veiksmui turi b#ti sukurtos atitinkamos galimyb!s, kad veiksmas neb#t$ bergždžias. <ia nor!(iau
trumpai pakalb!ti apie tai, kokia ateitis laukia, arba gali laukti Lietuvi$ Tautos.
Kaip matome, demografin! m#s$ NACIJOS situacija yra tragiška: mes biologiškai einame išnykimo link.
Viena iš pagrindini$ b!d$ yra ta, kad demo-liberalinis režimas sugeb!jo, per sisteming) žydiškai kosmopolitin%
indoktrinacij) pakirsti Tautos savisaugos jausm), jos nacionalin% ir rasin% s)mon%. Kur mus, Lietuvi$ Taut), nuves
demokratijos kelias? Yra akivaizdu, kad jis veda + mirt+ ir tik + mirt+, nesvarbu, kad ji „humaniška“, l!ta ir,
pridursiu, g!dinga.
Paži#r!kime + tai, kas dabar vyrauja m#s$ visuomen!: tautie(iai yra visiškai susvetim!j%, nacionalin!s
kult#ros praktiškai neb!ra, dominuoja degeneratyvios srov!s, jaunimas vedamas materialistin!s beprotyb!s keliu,
tuo tarpu toks dalykas kaip Nacija, kaip Dievas – visiškai svetimos koncepcijos „moderniam žmogui“. Matome,
kad tokia visuomen! neturi gyvenimo, kad toks žmogus neturi gyvenimo, o tik tuš(i) ir vegetatyvi) egzistencij),
ta(iau egzistencij) ne kilniausia, o b#tent žemiausia ir niekingiausia galima prasme. Kas m:s4 Tautai ir m:s4
rasei gali iš naujo 8kv pti idealizm&, reikaling& tikram gyvenimui, šlovingam žygiui 8 ateit8? Atsakymas yra:
nacionalizmas ir rasinis idealizmas – vienintelis dalykas, kuris gali m:s4 Nacij& ir, kartu vis& balt&j& rasB
pakelti iš degeneracijos, ištvirkimo, letargo, materializmo ir dekadentizmo bei plutokratijos jungo.
Nacionalsocialistin Id ja mums rodo vienintel8 keli& 8 sveik& Nacijos ateit8.
Dabartin! sistema m#s$ Tautai ir jaunimui neduoda jokio konkretaus dvasinio, ar kitokio idealo. Toks
dalykas dabar esti visiškoje abstrakcijoje, jam „pakaitalu“ b#na pig#s ir tušti „demokratijos“ bei „tolerancijos“ ir
„laisv!s“ (dvasin!s vergijos, maskuojamos visišku pasileidimu) lozungai. Eidami šitoki$ „vertybi$“ rodomu keliu,
mes einame + rasin% Tautos praž#t+. Ta(iau yra kitas kelias, yra doras, teisingas, logiškas ir garbingas kelias.
Žinoma, jis neb#tinai lengvas ir neb#tinai malonus ištiž!liams. Tas kelias yra radikalusis nacionalizmas.
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K) tai reiškia? Ar tai reiškia, kad mes norime, kad Lietuvoje b#t$ „pilietin!“ ir „atvira“ visuomen!, kad b#t$
„demokratija“? Žinoma, kad ne. B#tent šitie veiksniai yra vieni iš didžiausi$ gr!smi$ Nacijos išlikimui. K) reiškia
„pilietin!“ visuomen!? Grubiai tariant, tai iš ties$ yra sistema, kurioje žmogaus rasin! ir tautin! priklausomyb! yra
paskutin!je vietoje, viskas kas r#pi, yra asmuo kaip ekonominio determinizmo sistemos sraigtelis ir darbo j!gos
dalis. Tokioje visuomen!je sveik$ Tautos požymi$ greitai nelieka, taipogi, žodis „pilietis“ netenka bet kokios
gilesn!s, nacionalin!s, rasin!s reikšm!s. Ar Valstyb!je gali egzistuoti sistema, kuri skaldo Nacij), kuri griauna jos
vienyb% ir valdži) de fakto atiduoda Tautos išgamoms ir išdavikams bei kitatau(iams ir parazituojan(iai žydijai?
Sveikas protas sako, kad ne. Ta(iau parlamentarizmas, demokratija ir visas šitas plutokratinis „žaidimas“ yra
b#tent tokia sistema. Iš šito kyla savaimin! išvada, kad nugal!jus nacionalistin!ms j!goms, kurioms r#pi Lietuvi$
Nacijos interesai, plutokratin! sistema bus išmesta + istorijos šiukšli$ d!ž%, kartu su žydišk)ja tironija – judokratija.
Tikrojo nacionalizmo kelias yra antidemokratinis, antižydiškas ir anti-sisteminis šios sistemos atžvilgiu.
Ta(iau išvadavus Taut) jis bus grindžiamas drausme ir negailestingu Valstyb!s išvalymu nuo Tautos išdavik$,
parazituojan(i$ ir kitoki$ Nacijai kenksming$ element$. Nacionalizmo keli) dera rinktis visoms ariškoms tautoms,
kurios nori išlikti, tobul!ti ir garbingai gyventi.
Aš pareiškiu savo ir visos „Šturmuotojo“ redakcijos pozicij): bet kuris politikas, kuris s!di savo Tautos
valdžioje ir n!ra savo Tautos nacionalistas, beveik be išimties b#na savo Nacijos priešas. Jeigu nesi savo Nacijos
nacionalistas ir turi valdži) Tautos Valstyb!je, vadinasi esi kenk!jas, kuris gali dirbti svetimiems interesams. Tod!l
mes teigiame, kad ši „demokrat$“ ir žydpalaiki$ sistema, kartu su visa savo plutokratija yra žalinga LIETUVI
NACIJAI IR KELIA GR SM, JOS GYVYBEI.
Vienintelis protingas ir doras kelias Lietuvi$ Tautai – radikalus nacionalizmas. Visa kita neišvengiamai
padeda ir pad!s mus laikyti po žydijos jungu.
K) daryti? Ogi stoti + kov): UŽ LIETUVI TAUTOS ATGIMIM* IR LIETUVOS VALSTYB0S
IŠVALYM* NUO PARAZITINI
IR KORUMPUOT
ELEMENT . MIRTIS PASAULINEI
JUDOKRATIJAI!
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Šturmuotojas Juozas
GEGUŽ0S AŠTUNTOJI IR DEVINTOJI – ŽYDIJOS PERGAL0 EUROPOJE

L

ietuvoje baltosios ras!s ir Lietuvi$ Nacijos priešai rengia du „paradus“ – „demokratai“ ir pederastai –
geguž!s 8 – )j), o žydiškojo bolševizmo pakalikai – geguž!s 9 – )j). Žinoma, tai šit$ išsigim!li$
pergal!s dienos, juk t)dien neva buvo „nugal!tas fašizmas“. Ta(iau tikrieji dabar gyvenantys ir dirbantys
nacionalistai yra gyvas +rodymas, kad jie to „fašizmo“ nenugal!jo ir, kad at!jus laikui, tas „fašizmas“ juos
negailestingai išmes istorijos šiukšli kr v .
Antrasis pasaulinis karas baig!si žydijai naudinga pabaiga, ta(iau mums, nacionalsocialistams, tai tik vienas
pralaim!jimas, bet tai nereiškia, kad žydija viešpataus amžinai. Kad „demokratija“ ir marksizmas b#t$ pašalintos ir
sunaikintos visiems laikams, kartu su pasauline judokratija, mums yra reikalingas Europos taut$ pabudimas ir
tikr$j$ arij$ ras!s dvasini$ vertybi$ atgimimas, kitaip mes b#sime pasmerkti vergauti.
Tikim!s, kad atsiras Lietuvoje žmoni$, kurie išdr+s pasipriešinti šiems ŽYD
TIRONIJOS ir
IŠSIGIMIMO pergal!s maršams, kurie parodys, kad dar yra toki$, kurie kovos už Nacij) iki paskutinio atod#sio.
Kol mes gyvi, tol šitie parazitai savo „pergal!s prieš fašizm)“ ir neturi. Jie jos ir netur s. Demokratai,
kažkuri) dien) jums ateis akimirka, kai atsakysite už savo išdavyst% ir parsivadim) pasauliniam sionizmui, ateis
diena, kai stosite prieš NACIJOS TEISM . Tada j#s b#site teisiami NACIJOS kardu, kuris nepaž+sta gaileš(io
išdavikams ir Tautos priešams.
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SIONO IŠMIN I PROTOKOLAI
Parašyta 1897 met8 Sionist8 suvažiavime
Protokolas Nr. 1

B

endrai išsiaiškin%, imsime kalb!ti apie kiekvienos minties reikšm% palyginimais ir išvedimais,
nušviesime s)lygas. Taigi aš formuluoju sav)j) sistem) iš m#s$ ir goj$ poži#rio taško.

Reikia pažym!ti, kad žmoni$ su blogais instinktais yra kur kas daugiau nei ger$, tod!l geriausi j$ valdymo
rezultatai pasiekiami prievarta ir grasinimais, o ne akadamiškais samprotavimais. Kiekvienas žmogus veržiasi +
valdži), kiekvienas nor!t$ tapti diktatoriumi, jei tik gal!t$, retai kuris neb#t$ pasiruoš%s paaukoti vis$ gerov!s d!l
savo labo.
J!ga yra tiesa. Kas sulaikydavo grobuonis žv!ris, kuriuos vadina žmon!mis? Kuo jie iki šiol vadovavosi?
Visuomenin!s santvarkos pradžioje jie pakluso šiurkš(iai ir aklai j!gai, v!liau – +statymui, kuris irgi yra ta pati
j!ga, tik užmaskuota. Darau išvad), kad pagal+statymo prigimt+ j!ga yra tiesa.
Laisv! – id!ja. Liberalizmas. Politin! laisv! yra id!ja, bet ne faktas. T) id!j) reikia mok!ti taikyti, kada yra
reikalinga id!jiniu masalu pritraukti žmoni$ j!gas + savo partijas, jei ji sugalvojo kit) valdan(i)j) partij) sunaikinti.
Tas uždavinys palengv!ja, jei priešininkas užsikre(ia pats laisv!s id!ja, taip vadinamu liberalizmu, ir d!l id!jos
praranda savo galingum). <ia ir ateis proga pasireikšti m#s$ teorijos triumfui: atpalaiduotas valdymo vadžias pagal
b#ties +statym) pa(iups ir pritaikys nauja ranka, nes akla liaudies j!ga negali n! dienos išgyventi be vadovo, ir
nauja valdžia tiktai užima senosios valdžios, susilpn!jusios nuo liberalizmo, viet).
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Auksas. Tik!jimas. Patvaldyst!. M#s$ laikais valdan(iuosius liberalus pakei(ia aukso valdžia. Buvo laikai,
kai vald! tik!jimas. Laisv!s id!ja ne+gyvendinama, nes niekas nemoka ja saikingai naudotis. Pakanka tik kuriam
laikui liaudžiai suteikti savivald), kai ši tampa palaida bala. Nuo to momento kyla tarpusavio vaidai, greitai
pereinantys + socialinius karus, kuriuose valstyb!s sudega ir j$ reikšm! pavirsta pelenais.
Kapitalo despotizmas. Bet kokiu atveju valstyb!, ar išsekdama savopa(ios konvulsijose, ar d!l kilusi$ vidini$
kivir($ atiduota išoriniam priešui, gali save laikyti negr+žtamai žuvusia: ji m#s$ rankose. Kapitalo, kuris visas yra
m#s$ rankose, despotizmas ištiesia jai šiaud), už kurio valstybei, nori ji to ar nenori, reikia laikytis, nes priešingu
atveju yra reali gr!sm! nusiristi + praraj).
Vidinis priešas. T), kuris paveiktas liberali$ samprotavim$ pasakyt$, jog tokio pob#džio dalykai amoral#s, aš
paklausiu: jei kiekviena valstyb! turi du priešus ir jeigu jai leidžiama, to nelaikant amoralumu, griebtis visoki$
kovos su išoriniu priešu b#d$, kaip antai: nesupažindinti priešo su planais ir gynybos puolimu, užpulti j+ nak(ia
arba didesniu žmoni$ skai(iumi, tai kod!l gi tokias pat priemones blogesnio priešo visuomen!s santvarkos ir
gerov!s ardytojo atžvilgiu galima vadinti neleistinomis ir amoraliomis?
Minia. Anarchija. Ar gali sveikas logiškas protas tik!tis s!kmingai valdyti minias protingais +kalbin!jimais,
jei paviršutiniškai liaudžiai beprasmiški prieštaravimai gali atrodyti malonesni? Smulkmeniškos aistros,
+tikin!jimai, papro(iai, tradicijos ir sentimentalios teorijos skatina žmoni$ minioje ir minios žmoni$ politin+
susiskaldym), o tai trukdo susitarti net protingai juos +kalbin!jant. Kiekvienas minios sprendimas priklauso nuo
atsitiktin!s ar parengtos daugumos, kuri, nesuvokdama politini$ paslap(i$, priima absurdišk) nutarim), tampant+
anarchijos užuomazga valdyme.
Politika ir moralumas. Politika neturi nieko bendro su moralumu. Valdytojas, besivadovaujantis morale, yra
nepolitiškas, tod!l netvirtas savo soste. Norintysis valdyti turi nevengti gudrumo ir veidmainyst!s. Didžiosios
liaudies savyb!s – atvirumas ir s)žiningumas – politikoje yra ydos, nes jos nuo sosto nuver(ia geriau ir tikriau negu
stipriausias priešas.
Galingesniojo teis!. M#s$ teis! – j!goje. Žodis „teis!“, yra atitrauktin! ir niekuo ne+rodoma mintis. Tas žodis
reiškia: duokit man t), ko aš noriu, kad aš tuo pa(iu +rody(iau, jog esu stipresnis už jus. Kur prasideda teis!? Kur ji
baigiasi?
Valstyb!je, kur yra blogai organizuota valdžia, +statym$ ir valdytojo susilpn!jimas d!l supuvusio liberalizmo
veikimo, aš imu nauj) teis% – stipriojo teis% pulti ir sutriuškinti vis) esam) tvark) ir nuostatas, užd!ti rank) ant
+statym$, pertvarkyti visas +staigas ir tapti valdovu t$, kurie mums suteik! savo j!gos teises, patys savanoriškai ir
liberaliai j$ atsisak%.
Mason$-žyd$ valdžios galyb!. M#s$ valdžia, kai šiandien yra susvyravusios visos kitos valdžios, bus
galingiausia ir stipriausia iš vis$ kit$ valdži$, nes ji bus nematoma ligi tol, kol tiek sutvirt!s, kad jos jau nebegal!s
jokia gudryb! nuversti.
Tikslas pateisina priemones. Iš laikinojo blogio, kur+ mes esame priversti dabar padaryti, gims gera, galinga
valdžia, kuri nustatys teising) žmoni$ b#ties mechanizmo !jim); sen)j) tvark) šiuo atveju suardys liberalizmas.
Rezultatai pateisina priemones. Kreipkim ak+ savo planauose ne tiek + tai, kas gera ir dora, kiek + tai, kas reikalinga
ir naudinga.
Prieš m#s$ akis stovi planas, kuriame strategiškai pravesta linija, nuo kurios mums nebegalima atsitraukti,
nes kitaip visas žyd$ amži$ darbas žlugt$.
Žabali$ minia. Išdirbant ger) veikim) reikia tur!ti galvoje minios akipl!šiškum), nepastovum), nenuolatum),
jos nemok!jim) suprast ir gerbt saavojo gyvenimo salygas, savo gerov% saugoti. Reikia atminti, kad minios galia
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akla, neišmintinga, nespr%sta, pareinanti taip iš dešin!s, taip ir iš kair!s. Aklas aklo toli nenuves: jis gali tik j+ +
bedugn% +murdyti. Iš to seka, kad minios nariai, liaudies išsišok!liai, nors jie ir genial#s bei išmintingi, bet
politikoje nei b#, nei me nenusimanantys, negali pasireikšti kaipo minios vadai: jie išstodami viešai tik žudo visas
tautas. Tik iš jaun$ dien$ ruošiamas pasauliui asmuo tegali žinoti žodžius, kurie yra politišk$j$ raidži$ sudaromi.
Partij$ peštyn!s. Žmon!s pavesti sau, t. y. išsišok!liams iš j$ tarpo, yra silpninami partij$ kivir($ ir peštyni$,
kurios kiekviena veržiasi gauti valdži) ir garb!s naudojantis netvarka šalyje. Ar gali žmoni$ mas!s ramiai svarstyti
šalies reikalus ir valdyti šal+, kai viskas sujunka su asmens interesais? Ar gali žmon!s gintis nuo išor!s prieš$?
Negali, nes + tiek dali$, kiek minioje galv$ išskaldytas planas nustoja ant galios, ir tod!l lieka nesuprastas ir
negalimas vykdyti.
Geriausias valdymo b#das – vieno asmens valdžia. Tik vienas vald)s asmuo tegali išdirbti aiškius planus,
padaryti šaly tvark), kaip reikiant sutvarkyti valstyb!s mašinos mechanizm). Tod!l tenka daryti išvad), kad
tikslingas šalies naudai valdymas turi b#ti atiduotas + vieno atsakingo asmens rankas. Be absoliutinio despotizmo
negali b#ti civilizacijos, ne masi$, bet j$ vad$ vedamos. Minia – barbaras, reiški)s savo barbariškum) kiekvien)
prog). Kai tik minia sugriebia + savo rankas valdži), jinai grei(iau paver(ia t) laisv% + anarchij) (netvark),
neklaužadyb%), nes taip vadinamoji anarchija yra ne kas kitas kaip tik aukš(iausias barbariškumo laipsnis.
Spiritas, klasicizmas, ištvirkimas. Pažvelkit + paspirituotus gyvulius, apsvaigusius degtine ar vynu. Juk
alkocholio tokios pat teis!s kaip ir laisv!s! Taip pat ir mes privalome spiritu tvirkinti gojus savo žad!tajam tikslui
pasiekti. Goj$ tautos apkvaišo nuo spiritini$ g!rim$, o j$ jaunimas apkvailo nuo klasicizmo ir ankstybojo
ištvirkimo, paleistuvavimo, + kuriuos t) goj$ jaunim) stumia m#s$ agent#ra – guvernieriai, liokajai, guvernant!s
turtuoli$ namuose ir m#s$ žyd!s moterys goj$ pasilinksminim$ vietose. P t$ paskutini$j$ skai(i$ galima +traukt ir
taip vadinam)sias „draugijos damas“ (prostitutes), kurios, kaip tikros savanor!s, yra j$ paleistuvavimo ir prabangos
šalinink!s.
Žyd$-mason$ valdžios principas ir taisykl!s. M#s$ obalsis – j!ga ir veidmainyst!. Tik j!ga tenugali kitus
politikos srityje, ypa(iai jei jinai slepiasi talentuose, reikalinguose valstyb!s vyrams. Prievarta turi b#ti principu, o
gudryb! ir veidmainyb! – taisykle vyriausyb!ms, kurios nenori nusiimti savo kar#nos ir pad!ti j) po kokios nors
naujos j!gos agent$ kojomis. Toji blogyb! yra vienintel! priemon! tikslui pasiekti‘ tod!l mes turime užsiimti
papirkin!jimais, apgaudin!jimais; sukimais ir išdavin!jimais, kai mums tenka savo tiksl) pasiekti. Politikoje reikia
mok!ti imti svetim) nuosavyb% nesvyruojant, jei tuo b#du mes žinome, kad šiuo keliu mes galime kitus pavergt ir
sau valdži) pasiimti.
Teroras. m#s$ valstyb!, eidama ramaus pasaulio nukariavimo keliu, turi teis!s pakeisti kar$ baisenybes + ne
taip greit pastebimas priemones. Jos yra karstymai, kuriais tik tegalima palaikyti teror), kad visi aklai žyd$
klausyt$. Teisingas, bet nenuteikiamas žiaurumas yra didžiausias valstyb!s tvirtumo faktorius. Ne tik vardan
naudor, bet ir vardan tautyb!s, vardan pergal!s mes privalome laikytis prievartos ir veidmainingumo programos.
Išrokavimo (!šefto) doktrina tiek pat galinga, kiek ir jo vartojamosios priemon!s. Tod!l ne tiek pa(iomis
priemon!mis, kiek žiaurumo doktrina mes tapsime nugal!tojais ir pavergsime visas valdžias savo valdžiai. Pakanka
to, kad žinot$, jog mes nepermaldaujami, ir tuokart visi m#s$ klausys.
Laisv!, lygyb!, brolyb!. Dar senov!je mes kit$ taut$ žmon!se paleidome žodžius: „laisv!, lygyb!, brolyb!“,
žodžius tiek daug kart$ kartotus nuo to laiko nesamoning$ pap#g$, kurie iš visur, kaip skruzd!l!s prie medaus, l!k!
skub!jo ir lipo prie m#s$ masinim$, prie t$ tuš(iaskambi$ žodži$, su kuriais jie prarado pasaulio gerov%, tikr)j) j$
ankš(iau tur!t) asmens laisv%. Neva protingi inteligentai gojai nesuprato t$ žodži$ abstraktingumo, neišgalvojo
prieš mus nauj$ goj$ naudon einan(i$ obalsi$, nepasteb!jo, kad gamtoje n!ra lygub!s, negali b#ti laisv!s, kad pati
gamta nusta(iusi prot$ nevienodum), charakteri$ ir gabum$ +vairum); lygiai taip pat goj$ inteligentai nenumat!,
kad minia akla, kad minios išsišok!liai, išrinkti kraštui valdyti, politikos srityje tokie pat žabaliai, kaip ir pati minia,
kad pašv%stasis, nors ir kvailys, gal!s valdyti, o nepašv%stasis, nors ir genijus, nieko nesupranta politikoje. Visa tai
gojai praleido ir praleidin!ja pro akis nepasteb!dami. Kaip tik tuo r!m!si dinastiškasis valdymas: t!vas perduodavo
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savo s#nui politini$ reikal$ !jimo paslapt+ taip, kad niekas nieko iš šalies nematydavo, kaip tik vienui vieni
dinastijos nariai ir tuo b#du negal!jo išduoti paslap(i$ valdomajai tautai. Per laik), mes, pasinaudoj% dinastiniais
paveld!jimais, visk) aukštyn kojomis apvert!m, ir politik) laim!jome, garantuodami savo tolimesn+ pasisekim).
Goj$ aristokratijos privilgegij$ panaikinimas. Visuose pasaulio kraštuose žodžiai „laisv!, lygyb!, brolyb!“
pritrauk! m#s$ akliesiems agentams padedant, mini$ minias žmoni$, kurie su džiaugsmu neš! m#s$ v!liavas. Tuo
tarpu tie žodžiai buvo kirminai, kurie !d! kinivarpavo goj$ gerov%, naikindami visur santaik), ramum),
solidarum), tarpusav% pagalb), griaudami vis$ j$ valstybi$ pamatus. J#s veliau pamatysite, kad visa tai mums +
naud) iš!jo: ta aplinkyb! pad!jo mums +sgyti kozer+ – privilegij$ panaikinim), kitaip sakant pa(i) goj$ tvirtyb%, j$
ramst+, aristokratij), kuri buvo vienintelis sav$j$ taut$ užtar!jas ir gyn!jas nuo žyd$.
Naujoji aristokratija. Nuo amži$ buvusios goj$ aristokratijos (šviesuoli$ luomas) griuv!siuose mes statome
savo pinigin!s inteligentijos aristokratij). Jinai visk) valdys. Tos naujos aristokratijos cenz) mes nustat!me turtu,
turtingumu, kuris nuo m#s$ pareina, ir mokslu, kur+ varo m#s$ išmin(iai.
Psichologinis išrokavimas. M#s$ pergal! palengv!jo dar ir tuo, kad santykiuose su mums reikalingais
žmon!mis mes visados veikiame pa(ias jautriausias žmogaus proto stygas + išrokavim), + gašl$ nepasitenkinim)
žmogaus materialiniais reikalavimais. O kiekviena (ia pažym!ta žmogaus silpnyb!, paimta atskiromis, moka
lengvai numušt iniciatyv), atiduodant žmoni$ valdži) j$ veikimo nupirk!jo žiniai.
Žmoni$ atstov$ mainymaisi. Žmoni$ arba šalies atstov$ mainymaisi atidav! tuos pa(ius žmones mums
valdyti, tartum kokiems iš tikr$j$ išrinkties valdytojams.
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Žvilgsnis iš NSDAP/AO vidaus

<

ia pateikiamas straipsnis, parašytas id!jos draugo Michaelio Štormo, pasirod! liepos/rugpj#(io 99 –
)jame „Naujosios tvarkos“, angliškojo NSDAP/AO laikraš(io, numeryje.

Draugai, yra malonu sugr+žti!
Praleidus kelet) met$ už JAV, man buvo malonu sugr+žti ir prisistatyti tarnybai. Nors aš išlaikiau glaudžius
ryšius su NSDAP/AO, b#damas už vandenyno, mane maloniai nustebino jos pažangos apimtis. Tod!l aš
nusprendžiau parašyti š+ straipsn+.
Bet, vis$ pirma, kažkiek bendrin!s informacijos apie mane pat+.
Aš esu aktyvus nacionalsocialistin!je kovoje nuo 1973 – i$j$ met$ ir buvau pa(iame viduryje didingo arij$
sukilimo Manketo parke, <ikagoje, septintame dešimtmetyje. Ši patirtis man suteik! išsam$ supratim) to, k)
reiškia aktyvizmas, +skaitant Rokvelio „fazes 1, 2 ir 3“.
Manketo parkas buvo balt$j$ rajonas, apgyvendintas sunkiai dirban(i$, tvarking$ žmoni$ su dideliu
skai(iumi lietuvi$, kurie pab!go nuo saldžiosios „demokratijos“ pergal!s ryt$ Europoje. Šie žmon!s žinojo
raudon)j+ teror) savo pa(i$ kailiu. Jiems neprireik! jokio tolimesnio švietimo žyd$ klausimu. Ta(iau šie žmon!s
nor!jo b#ti juos pri!musios šalies, Jungtini$ Valstij$, gerais pilie(iais. Pastovus žydiško teroro viešpatavimas JAV
jiems buvo labai realus, kadangi daugelis iš j$ kovojo petis + pet+ su vokie(iais prieš žydiškuosius bolševikus.
Daugelis susid#r! su galimybe b#ti teisiami kaip „karo nusikalt!liai“., kadangi daugelis nat#ralizuot$ JAV pilie(i$
– lietuviai, lenkai, ukrainie(iai, rumunai ir, žinoma, vokie(iai, buvo iš ties$ tempiami prieš žydiškus keng#r$
teismus, atpl!šiami nuo savo JAV pilietini$ teisi$ ir deportuojami + komunist$ kontroliuojamas šalis, praleisti likus+
savo gyvenim) kal!jime.
Šitokiomis s)lygomis buvo ne nuostabu, kad jie nenor!jo atkreipti d!mesio + save, ar savo bendruomen% per
aktyvaus nacionalsocialist$ b#rio b#vim) j$ gretose. Ta(iau jie buvo!
Bet tai buvo ne amžinasis žydas, prived%s prie baltosios revoliucijos +kv!pimo. Tau buvo pažmogiški juodi
laukiniai, kurie šliaužiojo po kadaise baltus Amerikos miestus. Žinoma, juodasis maras yra skatinamas ir
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nukreipiamas žyd$, bet ne atvirai. Mas!s reaguoja tik + tai, k) mato, tod!l juodoji invazija buvo tai, kas
radikalizavo žmones.
Mes, nacionalsocialistai, apdirbome ši) energij) ir pavert!me j) balt$j$ savigyna, Amerikoje dar negird!tu
fenomenu. Mes tai padar!me per intensyv$ aktyvizm), per daugelio met$ laikotarp+, kasdien statydami j!gos
pagrindus, nuo kuri$ kovoti. Ankstyvose stadijose, mes tai dar!me taip pat, kaip yra populiaru ir šiandien.
Darbas su lipdukais. Pavieniai aktyvistai ir net b#riai vyr$ išeidavo kiekvien) nakt+ padengti gatv% po gatv!s
lipdukais dvigubai grei(iau, negu pareig#nai gal!davo juos pašalinti. Šie lipdukai netrukus aiškiai apibr!ž!
jud!jimo ribas ir paskelb! jas nacionalsocialist$ teritorija.
Literat#ros platinimas. Mes po darbo eidavome iš namo + nam), dien) po dienos ir, pagaliau, metus po met$.
M#s$ vyrai savo rankomis platino literat#r), atspausdint) m#s$ pa(i$ spaustuvi$. Atsišaukimai ir laikraš(iai
spausdinami dešimtimis t#kstan(i$. Mas!s prad!jo atpažinti savo priešus (negrus) ir j$ s)jungininkus, balt)jai rasei
priešišk) žyd$ sistem). Pagaliau, jos suvok!, kad tik mes, nacionalsocialistai, kovojome už j$ teises, j$ namus ir j$
gyvenimus.
Kol m#s$ veikl) augo, taip pat buvo ir su priešo veikla. Mes prad!jome gauti daugiau reklamos, pirma
vietin!s, tada nacionalin!s spaudos d!mes+, kol tai tapo beveik kasdieniu nutikimu. Dalinti interviu telefonu man iš
ties$ tapo rutina. Mano m!gstamiausias buvo tas, kuriame aš reporteriui ramiai paaiškinau, kad man%s nedomino,
kiek žyd$ tariamai žuvo, o kiek j$ paspruko. Tada buvo šauksmai nuo <ikagos iki Tel Avivo.
Baltosios galios mitingai ir demonstracijos su m#s$ šturmuotojais pilnose uniformose tapo +prastu dalyku
visiems baltiems miesto žmon!ms. Tai buvo puikiai parodyta per televizij) ir nebuvo reta, kad b#tum!me rodomi
per televizij) kelis kartus per savait%. Tai pasiek! kulminacij) Prezidentin!je spaudos konferencijoje, kurioje žydai
skund!si prezidentui Karteriui apie „nacius“.
Mero Dalio politin! mašina nes!kmingai m!gino mus sužlugdyti d!l populiaraus palaikymo mums. Pažad!j%s
per televizij) „uždaryti naci$ b#stin%“, jis pasidav!, kai jo paties pakalikai jam pasak!, kad tai jam kainuot$
pernelyg daug bals$ miesto pietry(iuose.
Pagaliau, mas!s buvo pasirengusios didži)jam testui: miesto tarybos rinkimams. Keturiose rinkim$
apylink!se mieste, mes kovojome iš paskutini$j$, eidavome nuo dur$ prie dur$, apsiriboj% tik savo finans$
stygiumi. Aš dirbau pilnu etatu tre(ioje pamainoje fabrike, gyvendamas partijos b#stin!je ir atiduodamas vis) savo
atlyginim) partijai. Tuo pa(iu, aš dirbau partijai antra pamaina ir bandydamas miegoti per pirm)j) pamain).
Dabar net ir televizijos laidos mums dar!si vis labiau +prastos. Žmon!s gatv!je mums sakydavo: „Aš vien) iš
j#s$ vyruk$ ma(iau vakar per televizij)!“ Jie buvo linksmi: vis d!l to, rinkim$ dien), sulauk!me ger$ staigmen$.
Meras Dalis, „Karalius“, vald! savo mašin) geležine ranka. Ta(iau jo žmon!s nusisuko nuo jo. Jo pakalikai
sak! žmon!ms: „Balsuokite už Dal+ mero rinkimuose ir už nacius savivaldyb!s rinkimuose.“
Mes surinkome nemažai bals$, bet kai jie buvo pas valdži) skai(iavimui, jie buvo išmesti. Vienas iš m#s$
partijos nari$ ir jo dešimties žmoni$ šeima balsavo už nacionalsocialistus, kaip ir dauguma jo kaimyn$. Ta(iau,
suskai(iavus balsus, buvo paskelbta, kad toje apylink!je „naciai“ surinko nul+ tašk$.
Aš pats, kaip rinkim$ steb!tojas, su(iupau profesional$ demokrat), kuris balsavo septynis kartus t)dien. Aš
nugirdau j+ netoliese esan(iame restorane pasakojant savo „žygdarb+“ rinkim$ kontrolieriui, jiems pietaujant.
- 19 -

V!liau, kai aš legaliai pasinaudojau savo rinkim$ steb!tojo pareigomis,aš buvau iš rinkim$ patalpos išvestas negro
policininko! Aš kontratakavau su dvejais antikorupciniais agentais, kurie +sp!jo rinkim$ kontrolieri$ (kuris tik
„truput+ primin! žyd)“) ir aš buvau gražintas atgal. Ta(iau profesionalusis balsuotojas jau buvo seniai ding%s.
Sistema nusprend! mums duoti 15% bals$ skai(iaus m#s$ stipriausioje apylink!je (5000). Tikrojo bals$
skai(iaus niekada nesužinosime. Kita vertus, mums paskambino apsiverk%s negras, kitas nepriklausomas
kandidatas, kuris irgi buvo apmulkintas ir kuriam irgi buvo duoti stebuklingieji 15%. 30% apylink!s jau tada buvo
apgyvendinta negr$.
Po rinkim$ mes nusprend!me smogti + pa(i) Hidros šird+ su „Skaukio“ operacija.Reklama buvo nesibaigianti
ir palaikymas augo šuoliais. Pasipyl! pinigai – vis dar neužtenkamai, bet daugiau, negu praeityje. Ir nauji vyrai
stojo + šturmuotoj$ gretas.
Reporteriai staiga tapo draugiški, tik!damiesi gauti geresnius interviu. Bet, žinoma, ne viskas buvo rož!mis
nuklota. Mes kasdien b#davome teismo sal!je, kol sistem) iškeldavo vien) byl) po kitos prieš mus. Fiziniai
išpuoliai prieš m#s$ vyrus ur b#stin% išaugo, bet tai pad!jo atsikratyti silpn$j$.
Tai buvo dienos! Aš visada b#siu d!kingas už tuos prisiminimus. Tai buvo aktyvizmas <ikagos stiliumi. Aš
daug išmokau, gretose kildamas nuo rem!jo iki šturmuotojo ir nuo šturmuotojo iki skyriaus vadovo ir kalb!tojo.
Bet tai buvo prieš 15 met$. Kas vyksta dabar? Ar yra aktyvizmo šiandien?
Taip! Yra tiek daug aktyvizmo, kad yra tiesiog ne+manoma viso jo nupasakoti. NSDAP/AO pasauliui yra
b#tent tai – aktyvizmas pasauliniu mastu – ar legalus, ar nelegalus. Nacionalsocialistinis jud!jimas v!l juda + priek+.
M#s$ partija yra remiama pasišventusi$ nacionalsocialist$, kurie dažnai dirba pilnu etatu darbus, o likus+
laik) dirba pilnu etatu partijai. Metus po met$, aukodami laik), energij) ir pinigus už m#s$ baltosios ras!s ateit+.
Per mano nauj) susipažinim) su partin!mis operacijomis, aš pasakiau draugui Laukui, kad noriu patirti vis)
darb) nuo apa(ios iki viršaus. Tada aš prad!jau nuo pradžios: nuo pašto kabineto ir iš ten + siuntini$ kambar+ (aš iš
anksto atsiprašau bet kurio skaitytojo, kurio užsakym) gal!jau sugadinti!). Patyr%s bendražygis man parod! kaip
supakuoti ir apdoroti laikraš(i$ užsakymus. Tai ne taip jau ir sunku, ruošiant „Nauj)j) tvark)“. Bet kas tada, kai
turime devynis laikraš(iuus devyniomis kalbomis? Aš baigiau skai(iuoti, kai viršijau dvidešimt penkis lozungus
vienuolikoje skirting$ kalb$. Reikia b#ti sistemingam ir atsargiam.
Paskui prasid!jo darbas su pašto ženklais. Aš dirbau su ištisais pašto ženkl$ lapais – ne specialiems
siuntiniams, o tik kasdieniniams, paprastiems laiškams. Daugelis rem!j$ gali nepasteb!ti siuntini$ kainos. Aš
priekaištavau, kad siuntinio kainos, ypa( užj#rio užsakymams, toki$ dalyk$ kaip lipdukai – palikdavo labai
nedidel+ skirtum) nuo spausdinimo kainos.
Kur visa šita propaganda keliauja? Tadien labai daug siuntos keliavo Piet$ Amerikon, kurioje kontakt$
skai(ius spar(iai augo. Ir, žinoma,Šiaur!s Amerika ir Europa gaudavo siuntas kasdien. Net ir sekmadien+ at!jo iš
Suomijos užsakymas 1000 suomišk$ lipduk$.
Tada aš prad!jau pakuoti didesnius užsakymus ženkliukams, raiš(iams, v!liavoms, knygoms ir t. t. Mano
m!gstamiausias užsakymas susid!jo iš didelio kiekio vis$ aukš(iau išvardyt$ dalyk$. Tai buvo pakankamai +prasta,
bet adresatas man buvo staigmena: Maskva (per aplinkin+ siuntimo keli))! Net sistemos spauda praneš! apie
„antisemitizm)“ Rusijoje, bet aš tegaliu patvirtinti fakt), kad rusai neken(ia žyd$!
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Pakuoti lipduk$ su svastika užsakymus man dar labiau patiko, negu pakuoti laikraš(ius. Svastika yra
vienintelis tikrasis tarptautinis arij$ simbolis, nes m#s$ prot!viai j) neš! per visus savo užkariavimus pasaulyje!
Tik +sivaizduokite: svastik$ v!liavos yra siun(iamos bendražygiams Kanadoje, Brazilijoje, Ispanijoje, Norvegijoje,
Anglijoje ir Australijoje (tik per vien) dien) paštas at!jo iš šešiolikos šali$!). Kai kurias iš v!liav$, rodyt$ per
Vokietijos televizij), buvo atsi$stos iš vietos, kurioje aš dirbau.
Jau(iausi galintis vis) tai apžvelgti, nes, skirtingai nei Marketo parkas, Pasaulinis puolimas yra milžiniška
puzl! su kiekviena tauta, turin(ia smulkesnes dalis. Viename kabinete yra eil! telefon$, fakso aparat$, kompiuteri$
ir spausdintuv$, sujungian(i$ mus su pasauliu.
Vien) dien) pirmasis mano pamatytas paketas buvo iš Argentinos ir jame buvo didelis dienraštis vokie(i$
kalboje. Aš prad!jau vartyti jo puslapius. Jo antrojo puslapio viršuje pama(iau m#s$ vokišk) lipduk) „Wir sind
wieder da!“ („Mes v!l esame (ia!“). Po juo buvo laiškas nuo bendražygio. Likusi puslapio dalis buvo skirta
Tre(iojo Reicho asmenyb!ms, nors tai net nebuvo jud!jimo publikacija. Jis buvo išleistas prieš m!nes+, tad turb#t
buvo panašus + dal+ kitos siuntos iš Piet$ Amerikos
Tada aš tvarkiau kr#v) siuntos iš Vengrijos, Ispanijos, Anglijos ir t. t. Prašymai informacijos, oficialios
rem!j$ aplikacijos, nari$ mokeš(iai, aukos ir veiksm$ pranešimai iš viso pasaulio. Koki$ veiksm$? Mažo masto?
Taip, kai kurie iš j$ buvo klijuojami lipdukai ir literat#ros platinimas. Bet taip pat ir didelio masto veiksmai, kaip
areštai ir nuosprendžiai d!l politini$ priežaš(i$ (atvyko specialus laiškas, bet apie tai v!liau).
D!l laiko skirtum$, faksai pareidin!davo vis) dien) ir vis) nakt+ septynias dienas per savait%. T)dien kr#va
fakso pranešim$ pasakojo apie demonstracij) Dr!sdene, Vokietijoje. 1000 id!jos draug$ protestavo prieš Reinerio
nužudymo bylos atmetim). Draugas Sontagas buvo nužudytas už savo didvyrišk) nacionalsocialistin+
pasipriešinim) prieš žydišk) purv) ir pornografij) savo brangiajame Drezdene. Drezdeno gatv!s buvo pilnos
prijau(ian(i$ gyventoj$, kol m#s$ bendražygiai žygiavo pro šal+ su pl!viasuojan(iomis v!liavomis. Net ir policija
buvo prijau(ianti, kaip rodo faktas, kad nei vienas m#s$ id!jos draugas nebuvo suimtas, ar sužeistas. Drezdenas yra
nacionalsocialist$ tvirtov!!
Kitas fakso pranešimas nuo bendražygio iš Švedijos mums praneš!, kad sensacingoji dokumentika
„Wahreheit macht frei“, kuri buvo transliuota trylikoje šali$, dabar turi t%sin+ – „Wahreiheit macht frei, antr)j)
dal+“. Ji buvo transliuojama Švedijoje balandžio 12 – )j) dien). Abu filmai aiškiai parodo pasaulin+
nacionalsocialist$ aktyvizm) ir NSDAP/AO vaidmen+. Gaila, kad mes negauname joki$ premij$ už ši) pasisekusi)
film$ serij)!
Staiga fakso aparatas atspausdino kit) pranešim) nuo vieno nario Europoje: Oficialu! Alesandra Musolini,
kartu su savo atvirai fašistine partija laim!jo rinkimus! Šlov! Du(ei! Tuo pat metu, kitas draugas pad!jo ragel+. Jis
aptarin!jo sekant+ (ketvirt)j+) m#s$ vengriškojo laikraš(io „Uj rend“ numer+ su vengru bendramin(iu, esan(iu
vakaruose. NSDAP/AO šiam draugui buvo k)tik patik!jusi kompiuter+, kad jis gal!t$ paruošti spausdinim) vengr$
kalba.
Savanorio pagalba atliko didel+ vaidmen+ sprendime išpl!sti vengrišk)j+ laikrašt+ nuo keturi$ iki aštuoni$
puslapi$, net nepra!jus metams nuo pirmojo numerio pasirodymo. Veikintis nacionalsocialist$ solidarumas,
pasiekintis rezultat$!
Tada jis išvert! special$j+ laišk), kur+ min!jau ankš(iau. Štampas buvo kroatiškas. Jis netur!jo siunt!jo adreso
ir nebuvo pasirašytas. Autorius teig!, kad yra vokietis nacionalsocialistas, tarnaujantis tarptautiniame savanori$
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b#ryje Kroatijoje. Tada jis !m! pasakoti kaip jo b#rys sunaikino du priešo kulkosvaidži$ lizdus, vaduojant miestel+.
Jis sak!, kad nori padvigubinti savo b#r+.
Aptarin!jant laišk), kalba savaime nukrypo prie Gotfrydo Kiuselio, kuris vis dar kal!jime, taip vadinamoje
Austrijos demokratijoje... tariamai už pareiškimus, išsakytus Pranc#zijos ir JAV televizijoms, bet iš ties$
daugiausiai d!l savo darbo Kroatijoje.
Pabaigai, pažvelkime + tas puikias dienas <ikagoje. Taip, tai buvo aktyvizmas, pažanga ir masi$ j!ga gatv!se,
nepaisant m#s$ ribot$ resurs$ ir, iš ties$, daugelio m#s$ padaryt$ klaid$. Tai jau pranyko ir niekas panašaus
nebeegzistuoja Šiaur!s Amerikos fronte. Daugelis bendražygi$ – net patyr% veteranai – tapo demoralizuoti ir paliko
politin+ aktyvizm) „negyvame“ devint)jame dešimtmetyje. Bet NSDAP/AO ir toliau stat! propagandos mašin),
reikaling) kitam dešimtme(iui ir dar tolimesnei atei(iai.
Nenusiminkite! Politikos klimas žydijos valdomose JAV kei(iasi. Mas!ms atsibodo žyd$ nesamon!s apie
holokausto mel) ir jos nebegali pak%sti negr$.
Ir š+ kart) kov) n!ra apsiribojusi saujele rajon$, kaip Marketo parkas, Klivlendas ir Piet$ Bostonas. Š+ kart)
kova yra pasaulin!!
Visame pasaulyje nars#s bendramin(iai stojasi ir kovoja. Laikas yra m#s$, o ne priešo pus!je. Kasdien mes
tampame stipresniais, nes esame vieningi. Pergal! Europoje, ar Piet$ Amerikoje yra pergal! mums visiems!
Šiandien j#s$ parama mums yra reikalinga kaip niekada ankš(iau! Imkit!s veiksm$! Skleiskite žod+!
Platinkite literat#r), verbuokite, rinkite pinigus ir remkite NSDAP/AO. Mes nebeesame vieniši, nes kartu mes
esame stipr#s!

HEIL HITLER!
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Julijus Štreicheris
ŽYD PRISIPAŽINIMAI D0L RITUALINI ŽMOGŽUDYŠGI

Redakcijos žodis

M

es (ia leidžiame ši) informatyvi) medžiag) apie žyd$ ritualini$ žmogžudyš(i$ klausim) iš solidaus ir
patikimo šaltinio, nor!dami toliau supažindinti savo skaitytojus su žydijos tikr)ja prigimtimi. Mums
belieka visada atminti šiuos Julijaus Štreicherio žodžius:
„Vienu dalyku negali b:ti abejojama. Kas teturi žydiško kraujo, yra prarastas tautinei bendruomenei.
Žydiškas kraujas kuria Judus. Su kiekvienu, kuris turi žydiško kraujo, yra pavojus, kad jis gali b:ti išdavikas.
Mes niekada neturime suminkšt ti žydo atžvilgiu... Tai n ra atsitiktinumas, kad amžius žydui nebuvo leista duoti
priesaikos. Žydas gyvena tik tam, kad sukCiaut4, tai galima rasti Talmude. Niekada neturi tur ti gailešCio
atstovams tautos, kurie kadaise šauk : nukryžiuokite j8!“

ŽYD PRISIPAŽINIMAI D L RITUALINI ŽMOGŽUDYŠ I
I. KRAUJO PASLAPTIS

T

olimesni ir nenuneigiami žyd$ ritualini$ žmogžudyš(i$ egzistavimo +rodymai yra gaus#s žyd$
prisipažinimai. Jie ateina iš teism$, savanorišk$ pareiškim$ iš buvusi$ rabin$ prisipažinim$.
Prisipažinimai buvo atlikti dvejuose teismo procesuose. Vienas iš j$ vyko Trente, 1475 – aisiais, o kitas Damaske
1840 – 1842 – aisiais metais. Savanoriškas pareiškimas buvo duotas jaunosios žyd!s ben Noud, kuri tai prisipažino
pranc#z$ grafui Durfort-Civrac. Prisipažinimai buvo duoti ši$ rabin$, kurie atsivert! + krikš(ionyb%: Drach ir
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Gošler, Fra Sifto iš Sienos, Paulo Medi(io, Džovanio de Feltr! ir buvusio vyriausiojo rabino Neofito, kuris v!liau
pasikeit! vard) + Teofit) ir tapo vienuoliu. Šie vyrai daugiau ar mažiau patvirtino žyd$ ritualini$ žmogžudyš(i$
egzistavim). 1803 – iaisiais metais buv%s vyriausiasis rabinas Neofitas moldav$ kalba išleido sensacing) knyg).
Joje jis pateikia siaubingas žyd$ kraujo paslapties detales. 1843 – aisiais knyga buvo išversta + graik$, o v!liau,
1883 – aisiais, + ital$ kalb), pavadinimu „Il Sangeu cristiano nei riti ebraici della moderne Sinagoga“, kas žydus
visame pasaulyje privert! nerimauti.
Šios knygos 19 – ame puslapyje žydas Teofitas prisipaž+sta kaip jis buvo inicijuotas + ritualini$
žmogžudyš(i$ žinojim) ir kaip žydai t#kstan(ius met$ sl!p! tai nuo ne žyd$ pasaulio. Teofitas rašo:
„Kraujo paslaptis n ra žinoma visiems žydams, o tik Chakam (daktarams), arba rabinams ir išmin$iams,
kurie taipogi neša „Kraujo paslapties saugotoj “ vard . Jie j žodžiu perduoda žydams t vams. O jie j
atskleidžia savo s nums, kurie tai laiko didžiule garbe. Tuo pat metu jie pagrasina siaubingomis bausm mis, jei
kuris nors iš j atsleisi s ši paslapt .“
„Kai man buvo trylika met “ – prisimena Teofitas – „t vas nusived mane šalin kambar , kuriame niekas
negal jo m s klausytis ir po to, kai jis man apsak krikš$ioni neapykant , jis mane pamok , jog Dievas sak
pjauti krikš$ionis ir surinkti j krauj . „Mano s nau“ – sak jis (bebu$iuodamas mane) – „su šiuo prisipažinimu
aš tau daviau savo pasitik jim .“ Su tais žodžiais jis man ant galvos užd jo vainik ir man išaiškino kraujo
paslapt , prid damas, kad Jehova j atsleid hebrajams ir jiems liep j praktikuoti. Ateityje aš buvau svarbiausios
hebraj religijos paslapties neš jas.“
„... Po to sek keiksmai ir grasinimai nubausti, jeigu aš ši paslapt kam nors atskleisiu, ar savo motinai, ar
seseriai, ar broliams, ar b simai žmonai, o atskleisti tegal jau vienam iš savo b sim s n , kuris b t
išmintingiausias, labiausiai norintis ir labiausiai tinkamas. Šitaip paslaptis bus paveldima iš t vo s n iki
tolimiausio palikuonio.“
Tai yra dalis vienuolio ir buvusio vyriausiojo rabino Teofito prisipažinimo. Iš kit$ prisipažinim$ yra
+sid!m!tinas sutikimas šiais punktais:
1. Pstatymai iš žyd$ reikalauja kartas nuo karto papjauti ne žyd) (Talmudo ir žmoni$ aukojimo +statymai).
2. Aukojimas paprastai vyks:
a) per Purimo švent% ir;
b) per Passah švent%.
Iš žyd$ yra reikalaujama papjauti suaugus+ ne žyd) Purimui ir papjauti vaik) Passah šventei. Vaikas turi b#ti
ne vyresnis kaip septyneri$ met$ ir TURI mirti AGONIJOJE (!!!).
3. Auk$ kraujas turi b#ti žiauriai nuleidžiamas. Jis turi b#ti naudojamas per Passah vyne ir macuose
(duonoje). K) tai reiškia yra, kad maža dalis kraujo yra +maišoma + tešl) ir vyn). Ši proced#ra turi b#ti atlikta žydo
t!vo.
4. Proced#ra vyksta šitaip: t!vas + puodel+ +pila kelet) laš$ šviežio, arba išdžiuvusios ar sumilt!jusio kraujo, +
j+ +merkia savo kairiosios rankos piršt) ir apšlaksto (palaimina) visk), kas ant stalo, sakydamas: „Dam Issardia
chynim heroff Jsyn porech harbe hossen maschus pohorus.“ (Erod. VII, 12). „Taigi, mes meldžiame Dievo žyd$
tik!jimo priešams atsi$sti dešimt+ mar$.“ (tai reiškia krikš(ionims). Šitaip jie puotauja ir paskui t!vas šaukia:
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„Sfach chaba, moscho hal hagoym!“ „Taip (kaip vaikas, kurio kraujas +maišytas + duon) ir vyn)) tesudega visi
gojai pragare!“
(Šis nedoras žydiškas ritualas yra +tariai panašus + krikš(ion$ komunij). Joje vynas yra geriamas vietoje
kraujo ir duona vietoje k#no. K) krik(ionys daro simboliškai, žydai daro realyb!je – yra ypatingas skirtumas!)
5. Ritualinis kraujas yra taip pat naudojamas kitokiais b#dais:
a) Jaunai vedusiai porai yra duodamas kietai virtas kiaušinis, kuris buvo užgr#dintas išdžiuvusiame kraujyje.
b) Jis taip pat yra duodamas n!š(ioms moterims, kad palengvinti j$ gimdym).
c) Jis yra sumaišomas su kiaušinio baltymu, kuris uždedamas ant linin!s medžiagos ir uždedamas ant mirusi$
žyd$ kr#tini$, kad jie +žengt$ + dang$ be atsilyginimo.
d) Per apipjaustym) susmulkintas išdžiuv%s kraujas užbarstomas ant žaizdos, kad ji grei(iau pagyt$.
Kraujas taip pat gali b#ti naudojamas savo skystojoje b#senoje:
e) Jeigu + j+ mirkomi vaisiai arba daržov!s, o tada suvalgomos (Talmud – Schulchan aruch, Orach ajjim 158,
4), arba;
f) Jeigu su juo gali b#ti išgelb!tas mirštantis, ar nukarš%s žydas (Jore dea 155, 3). (Žydai turi prietar), kuris
kil%s iš Artim$j$ ryt$. Jie tiki, kad seni žmon!s gali jaun!ti, gerdami maž$ vaik$ krauj)).
6. Kraujo likutis yra r#pestingai išsaugojamas vietini$ rabin$ ir išparduodamas paskirt$ klajojan(i$ žyd$
mažuose buteliuose gretimose sinagogose. Tas pats rabinas patvirtina, kad tai yra tikras grynas krikš(ionies
kraujas.
7. Ritualin! žmogžudyst! ir kraujo paslaptis yra pripažinta vis$ talmudini$ žyd$ ir praktikuojama kada tik
+manoma. Žydas tiki, kad jis tuo bus „išpirktas“.
Šie septyni žyd$ papro(iai ir taisykl!s buvo +rodytos ne tik Trento ir Damasko teismuose, bet +vairiuose
teismo procesuose ir bylose, kurios per istorij) vyko skirtingose pasaulio dalyse. Ir, žinoma, jos buvo viena nuo
kitos visiškai nepriklausomos. Tai be abejon!s +rodo j$ ties) ir tikrum).

II. PURIMO ŽMOGŽUDYST S
Ritualin! žmogžudyst! per Purim) yra vykdoma prieš suaugusius ne žydus. Geidžiama švieži$ stipri$ vyr$ ir
moter$. Purimo švent! yra žyd$ šven(iama vasar+, arba kov). Ji mini žyd$ atlikt) 75000 antisemitišk$ pers$
nužudym). Šios skerdyn!s +vyko valdant pers$ karaliui Ahasuerosui (Kserksui). Jis tur!jo ministr) (Haman)), kuris
suvok! žydišk)j+ pavoj$ ir nor!jo išvyti žydus. Karaliaus šliundra, žyd! Estera, vietoje to j+ +tikino pakarti Haman)
ir jo dešimt s#n$. Po to sek! 75000 antisemitišk$ pers$ nužudymas, vadovaujant žydui Mordech!jui. Sekan(i)
dien) žydai džiaugsmingai švent! švent%, kuri net šiandien yra laikoma „Purimo vaiš!mis“.
Šioje švent!je žydai dažniausiai visiškai pasigeria. Taip nutinka ypa( žyd$ ortodoks$ susitikimuose. Per šias
organijas yra rengiami vaidinimai, kuriuose vaizduojamas Hamano nužudymas. Hamano l!l! yra padedama ant
scenos ir ji yra pakariama žydams besikeikiant ir beleidžiant prakeiksmus (nukreiptus prieš „gojus“). Talmudas
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žydams +sako garsiai šaukti: „Teb#nie prakeikti gojai ir Hamanas. Teb#nie palaiminti visi žydai ir Mordech!jus.“
(Talmud: Orach cajjim 690, 16). Pagaliau, žydai + l!l% m!to akmenis ir subado j) peiliais.
Palestinoje ir kai kuriose Rusijos vietose žydai savo procesijas rengia viešai. Procesijos priešakyje Hamano
l!l! yra nešama ir apm!toma akmenimis, subadoma peiliais ir daužoma lazdomis. 1764 – aisiais Monastyco
(Rusija) žydai Purima švent! su gyvu „Hamanu“. Žydas smuklininkas Moscho iš Michaloveco savo vežimu +
švent% atgabeno girt) #kinink) Adamko. Žydai j+ nureng!, atšvent! savo švent%, apreng! j+ „Hamanu“ i j+ žiauriai
sumuš!. Jie taip pat jam nudegino nugar). Adamko sugr+žo namo visiškai girtas, skund!si didžiuliais skausmais ir
kit) dien) mir!. Žydas Moscho j+ nunuodijo, kad jis niekada nepapasakot$ apie Purimo švent%. Byla buvo atiduota
teismui ir žydas Moscho buvo nuteistas mirti (šio teismo dokumentas buvo saugomas Kaneco pareig#n$ iki
bolševik$ revoliucijos. Jie tada buvo sunaikinti žyd$ - redakcijos pastaba).
Netgi šiandien žydai visame pasaulyje šven(ia panašias Purimo šventes.
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Dr. Paulius Josefas G belsas
NACI SOCI: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI NACIONALSOCIALISTAMS
Redakcijos žodis

<

ia, septintajame „Šturmuotojo“ numeryje, mes nusprend!me patalpinti genialaus ideologo ir
propagandininko, Dr. Pauliaus Josefo G!belso veikal), skirt) vokie(i$ nacionalsocialistams ir vokie(i$
tautos mas!ms šviesti. Nors aptariamos id!jos yra skirtas b#tent Vokietijos nacionalsocialistams, didel! dalis
esmini$ ir fundamentali$ (ia esan(i$ teigini$ ir id!j$ yra nepaprastai aktual#s šiandien, ne tik Vokietijoje, bet ir
likusiame pasaulyje. Puikiai paaiškinama, kad marksizmas ir kapitalizmas yra dvi Tautai žalingos srov!s,
demaskuojama parlamentinio žaidimo beprotyb!, pacifizmas ir kitokie nacijas skaldantys veiksniai. Manome, kad
vokie(iams skirtas id!jas galima kuo puikiausiai pritaikyti ir Lietuvi$ Nacijai, žinoma, atsižvelgiant ir + individin%
m#s$ Tautos dvasi) ir m#s$ situacijos specifik). Tikim!s, kad tie, kurie šio veikalo Lietuviško vertimo neskait!, j+
(ia perskaitys, o tie, kurie su juo jau susipažino ankš(iau, atras laiko v!l perskaityti Josefo G!belso rašt).
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI NACIONALSOCIALISTAMS
Politika - aCi:, ne
Klausiantysis:
„Ne, ne! Nel+skite prie man%s su politika. Tai, vis d!l to, niekas daugiau, negu apgavyst! ir melas. Po
revoliucijos dar buvo +manoma pagauti kvailus žmones su visomis šitomis tuš(iomis fraz!mis, bet tie laikai jau
pasibaig%. Aš daugiau nebetikiu tokiais dalykais. Aš dirbu savo darb) ir daugiau + politik) nebekreipiu d!mesio. Ir
daugiau nieko (ia nepridursite!“
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Dr.Paulius Josefas GHbelsas:
„Atleiskite man, kad taip sakau, bet tada m#s$ bendras priešas - kad ir kokiu vardu j+ bevadintum!te:
kapitalizmas, žydai, parlamentas, demokratija, ar marksizmas - bus pasiek%s, ko nor!jo!”
Klausiantysis:
„Kod!l? Aš nesuprantu.“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Jis užtikrino, kad vokie(i$ tauta nesidom!t$ politika. Ji gali toliau vergauti ir mirtinai persidirbti - o jos
politik) žydai padarys už j).“
Klausiantysis:
„J#s esate nepermaldaujamas. Bet aš j#s$ klausiu: kuo aš galiu pasitik!ti ši) dien), šiame amžiuje?
Pvardinkite nors vien) partij), kair!s ar dešin!s, kuri mums neprikišo tuš(i$ frazi$ ir pažad$ nuo pat 1918 met$ ir
+vardinkite nors vien) partij), tur!jusi) bent menkiausius ketinimus +gyvendinti nors dal+ t$ pažad$.“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„J#s teisus. Visos partijos melavo ir apgaudin!jo žmones. Nei viena nebuvo sažininga ir net neband!
realizuoti praktikoje to, k) mums žad!jo teorijoje. Jie savo taut) pažinojo tik rinkim$ metu. Bet ar Vokietijos
politin!s partijos ir nusivylimas j$ išdavyst!mis turi b#ti sinonimiškos nusivylimui m#s$ ateitimi? Jeigu partijos
yra niekuo geros, tada palikime jas ir eikime prieš jas!”
Klausiantysis:
„Oi ne! Tam dabar jau per v!lu. Mes daugiau nebeturime dr)sos, tik!jimo, ar ryžto, paskelbti naujos
Vokietijos nor) gyventi - tik ne s)lygomis, su kuriomis susiduriame šiandien.“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„B#t$ gerai, jei sakytum!te, ne „mes“, o „aš“. Mes turime dr)s), tik!jim) ir ryžt) tai padaryti. Kaip j#s
+sivaizduojate ateit+?“
Ekonomika ir politika
Klausiantysis:
„Yra vienas faktorius, kuriame aš dar matau liepsnel% vilties. M#s$ ekonomika. Aš tikiu, kad nesunaikinamas
vokie(i$ tautos darbštumas pabaigoje triumfuos. Darbas ir ekonomika nulemia likim). Mes turime dirbti daugiau ir
kalb!ti mažiau!”
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Labai gerai! Aš si#lau, kad j#s nueitum!te pas m#s$ trejis milijonus bedarbi$ ir jiems aiškintum!te, lyg
koks balsas dyk#moje: „Mes turime dirbti daugiau ir kalb!ti mažiau!“ Galb#t tada kas nors jums parodys j#s$
banalybi$ kvailum) šiek tiek aiškiau, negu aš dabar galiu ir noriu. :Ekonomika yra tai, kas lemia m#s$ likim)!“
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Valteris Ratenau sak! t) pat+, kai jis dar! pirmuosius stambaus masto bandymus Vokietijos gamybin+ proces)
patalpinti + užkulisin+ internacional), dreban(ius iš baim!s kaip kokie bailiai, nusileid% laukiantys bet kokio likimo,
koks mums bus parinktas. Vietoje to, mes išeiname + gatves ir pasitinkame +bauginim) sta(ia galva. Ir tai yra tada,
kada mes teoretin% opozicijos viduriniosios klas!s vienaklasei valstybei paver(iame praktika!”
Klasi4 kova
Klausiantysis:
„Tai reiškia, kad j#s pavirtote + partij), remian(i) klasi$ kov)! J#s pasivadinote darbinink$ partija! Tai buvo
pirmasis žingsnis. J#s pavadinote save socialistais. Tai buvo antrasis. Dabar j#s kalbate apie viduriniosios klas!s
vienaklas% valstyb%. Tai yra trec(iasis ir paskutinis žingsnis. Ar yra kas nors, kuo jus atskirti nuo marksizmo?
Tikrai n!ra nieko daugiau veidmainiško, negu gerai prasimaitinantis pilietis, protestuojantis prieš darbinink$ klas!s
id!j) apie klasi$ kov). J#s išbuvote vis) žiem) jaukiai ir patogiai. J#s$ paties asmenyb! yra provokuojanti klasi$
kov). Kas jums duoda teis% save pasip#sti, visam pakilusiam nacionalin!s atsakomyb!s pasididžiavime, prieš
dirban(iosios klas!s kov)? Jau beveik šešiasdešimt met$ viduriniosios klas!s valstyb! iš ties$ buvo ne kas kita kaip
organizuota vienaklas! valstyb! kuri, iš priver(ian(io istorinio b#tinumo, pati dav! pradži) darbinink$ klas!s klasi$
kovos koncepcijai? Ar j#s nesumok!jote kainos už šit) vienaklas% valstyb% 1918 met$ lapkri(io 9 dien)? Ir argi j#s,
ši) pa(i) akimirk), nesate užsi!m%s pasinaudojimu žmoni$ nusivylimu marksizmo beprotybe tam, kad b#t$ atkurta
ta pati sena, reakcinga viduriniosios klas!s nesamon!, kaip ir ankš(iau? Argi jums, gerai pavalgiusiems pilie(iams,
ne g!da kovoti prieš nepavalgiusi$, sulysusi$, bedarbi$, išalkusi$ darbinink$ klasi$ kov)?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Taip, mes save vadiname darbinink$ partija! Tai yra pirmasis žingsnis šalin nuo viduriniosios klas!s
valstyb!s! Mes vadinam!s darbinink$ partija, nes norime darb) padaryti laisvu, kadangi mes suvokiame
produktyv$ darb) kaip varom)j) istorijos j!g), kadangi darbas mums reiškia daugiau negu asmeninis turtas,
išsilavinimas, klas!, ar viduriniosios klas!s aplinka! Štai tod!l mes save vadiname darbinink$ partija!”
Socialinis ir socialistas
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Taip, mes save vadiname socialistais. Tai antrasis žingsnis. Antrasis žingsnis šalin nuo viduriniosios klas!s
valstyb!s. Mes save vadiname socialistais, protestuodami prieš melaging) viduriniosios klas!s socialin+ teisingum).
Mes nenorime gailes(io ir nenorime „socialinio teisingumo“. Mums visiškai ner#pi tai, k) j#s vadinate „socialin!s
gerov!s leidyba“. To net neužtenka kartu išlaikyti k#no ir dvasios. Mes norime teisi$, kurias mums užtikrina gamta
ir +statymas. Mes norime pilnos savo dalies to, k) Dangus mums dav! ir atlygio už savo fizinius ir intelektinius
darbus! Ir tai yra socializmas!”
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Ir dabar mes kalbame apie vienaklas% valstyb%. Kod!l? kadangi viduriniosios klas!s valstyb! pavirto
visiškai vienaklase valstybe. Kadangi tai yra sistema, kurioje vert! yra vertinama nebe pagal pasiekimus ir vali),
bet tik pagal išsilavinim), turt) ir tradicij). Mes kalbame apie viduriniosios klas!s valstyb%, nes ši valstyb! pa!m!
nacijos didžiausi) g!r+ - meil% nacijai ir liaudžiai - tai iškreip! + savanaudišk) meil% turtui, taipogi išskirdama
septyniolik) milijon$ vokiškai besijau(ian(i$ ir vokiškai mastan(i$ darbinink$. Ko vidurinioji klas! nor!jo, yra
nesvarbu. K) ji pasiek!, yra svarbu. Jei ji nor!jo stiprios Vokietijos, k) ji pasiek!? Internacionalin% verg$ kolonij),
kuri) sukil!li$ sm#giai nuved! iki sunaikinimo slenkš(io 1918 met$ lapkri(io 9 dien)! Ir tai yra tiesa. Mes
protestuojame prieš klasi$ kovos koncepcij). Visas m#s$ jud!jimas yra vienas didelis protestas prieš klasi$ kov),
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kuri pašalino m#s$ taut) iš istorijos. Bet mes susiduriame su faktais: jeigu septyniolika milijon$ darbinink$ kair!je
klasi$ kov) laiko savo paskutine viltimi, tai tik tod!l, kad dešin! praktikoje juos taip mok! šešiasdešimt met$. Ir
kurgi mes gautum!me moralin+ pateisinim) !jimui prieš viduriniosios klas!s klasi$ kovos koncepcij), jeigu
viduriniosios klas!s valstyb!s neb#t$, pirmiausia, išardymui iki savo pamat$ ir pakeitimui nauja, socialistin!s
strukt#ros vokiška visuomene.“
Raumenys ir intelektas
Klausiantysis:
„Ir kas jums pad!s išardyti sen)j) sistem) ir pastatyti nauj)j)?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„D!l to mes remiam!s sveikais vokie(i$ darbinink$ instinktais. Ateis diena, kai net ir paskutinis iš j$ išv+s
švies). Kažkada, ir raumenys, ir intelektas pakils kartu + protest) ir tada bus m#s$ eil! atnešti poky(ius ir teisti.
Mes padarysime visk) savo galioje, kad tas laikas ateit$ greitai. Tada raumen$ ir intelekto darbininkai susiras
vienas kit). Tada taps aišku, kas tikrai myli savo šal+, už partij$, ar socialini$ klasi$. Ir tada dirbantis ateities
jaunimas statys tre(i)j) Vokietij). Tas nepatyr%s jaunimas tada gal!s spr%sti. Ir išmintis, ir patirtis eis su jais kaip
medžio lapai su v!ju. Tada mes paimsime Vokietijos likim) + savo pa(i$ rankas. Mes išspresime socializmo
problem) radikaliai ir vien) kart) ir visiems laikams, nesibaimindami r#peš(i$ d!l tradicij$, išsilavinimo ir pelno,
lygio ir socialin!s klas!s, atsižvelgdami + dirban(i$j$ Vokietijos žmoni$ ateit+.“
Nacionalistinis ir socialistinis
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Tada mes +rodysime, kad nacionalizmas yra daugiau negu patogi moralin! teologija viduriniosios klas!s
turtui ir kapitalist$ pelnui. Korupcijos ir ištvirkimo pamazg$ duob! tada pasiduos naujajam nacionalizmui, kaip
radikaliai nacionalin!s savigynos formai ir naujajam socializmui kaip samoningiausiam reikiam$ jo priežaš(i$
k#riniui.“
Marksizmo beviltiškumas
Klausiantysis:
„J#s kalbate apie socializm)! Bet po šešiasdešimties met$ kovos už socializm), kuris pasibaig! visišku
valstyb!s idealo panaikinimu, ar vokie(i$ darbininkas neturi pateisinamos priežasties nusivilti socializmu ir savo
socialin!s klas!s ateitimi?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Niekada! Apsvarstykite:
1. Jis šešiasdešimt met$ kovojo ne už socializm), bet už marksizm). Ir marksizmas, su savo teorijomis,
naikinan(iomis rases ir tautas, yra tikra socializmo priešingyb!.
2. Marksizmas niekada nebuvo vokie(i$ darbininko valstyb!s idealas. Jis pri!m! žydišk$ id!j$ maišat+ tik
tod!l, kad jam nebuvo daugiau pasirinkim$, jo kovoje už jo klas!s laisv%.
3. Marksizmas yra kapaviet! ne tik nacionalin!ms tautoms, bet ir ypa( tai klasei, kuri nuoširdžiai kovoja už
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jos realizavim): dirban(iosios klas!s.
Taigi, tai n!ra darbininko teis! apleisti socializm), bet ver(iau jo pareiga apleisti marksizm). Kuo ankš(iau
jis tai padarys, tuo geriau bus jam pa(iam.“
Antisemitizmas
Klausiantysis:
„J#s darote didel+ triukšm) d!l b#vimo prieš žydus. Argi šiandien, dvidešimtame amžiuje, antisemitizmas
n!ra pasen%s dalykas? Ar žydai irgi n!ra žmon!s? Ar n!ra ir „balt$ žyd$“? Ar n!ra blogas ženklas, kad mes,
šešiasdešimtis milijonai vokie(i$, bijome dvej$ milijon$ žyd$?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Atsargiai! Pam!ginkite pagalvoti logiškai:
1. Seigu mes b#tum!me tik antisemitai, tada, taip, tai b#t$ pasen%s dalykas. Bet mes irgi esame socialistiški.
Mes negalime tur!ti vien) be kito: socializmas, tai yra, vokie(i$ darbinink$ laisv!, taipogi, vokie(i$ nacijos laisv!
gali b#ti pasiekta tik kovojant prieš žydus ir, kadangi mes norime Vokietijos laisv!s ir socializmo, mes esame
antisemitiški.
2. Sutinku, žydai irgi yra žmon!s. Niekas iš m#s$ tuo niekada neabejojo. Bet, tuo pa(iu, blusos irgi yra gyvos
b#tyb!s, tik nelabai malonios. Ir kadangi blusos n!ra malon#s gyviai, mes neturime jokios moralin!s pareigos
saugoti jas ir leisti joms klest!ti, kad jos mus kandžiot$ ir kankint$, ver(iau mes turime jas pašalinti iš savo
aplinkos. Taip pat yra ir su žydais.
3. Žinoma, yra ir „balt$ žyd$“. Ir j$ kasdien vis daugiau. Bet tai n!ra jiems naudingas, o ver(iau jiems
neparankus argumentas. Pats faktas, kad taip m#s$ esan(ius niekšus vadiname „baltais žydais“ -+rodymas, kad b#ti
žydu yra kai kas žema, antraip vadintume suktus žydus „geltonais kirkš(ionimis“!
4. Yra blogas ženklas ne mums, o ver(iau, jums, kad šešiasdešimt milijon$ vokie(i$ bijo dvej$ milijon$
žyd$. Mes nebijome t$ dvej$ milijon$, mes kovojame prieš juos. Bet esate perdaug bailus šiai kovai ir beveik
niekada šito nedarote.
Jeigu tie šešiasdešimt milijon$ kovot$ prieš žydus, tada ateit$ žyd$ eil! bijoti.“
Monarchija ar respublika?
Klausiantysis:
„Dabar tur!site sažiningai atsakyti. Ar j#s esate monarchistai, ar respublikonai?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Nei vienokie, nei kitokia, kadangi:
1. Organizacin!s valstyb!s strukt#ros klausimas šiandien yra labai menkas. Tauta, mirštanti po Versalio
sutarties s)lygomis, turi didesni$ r#peš(i$, negu monarchijos prieš respublik) klausimas.
2. Tauta gal!s išspr%sti š+ klausim) kart) ir visiems laikams, kai ji gaus savo laisv%.
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Bet principe, mes sakome: gera respublika yra geriau, negu prasta monarchija ir gera monarchija yra geriau,
negu prasta respublika. Abi valdymo formos turi savo pranašumus ir tr#k#mus. Jas pasverti vien) su kita yra
darbas tautos, kuri žvelgia + pasaul+ laisv!je.“
Juoda, balta ir raudona, ar juoda, raudona ir auksin v liava?
Klausiantysis:
„Dabar b#kite sažiningas, ar j#s esate už juod)-balt)-raudon), ar už juod)-raudon)-auksin%?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Nei už vien), nei už kit), kadangi:
1. N!ra jokio skirtumo mums, ar Šeidemano ir Strasemano respublikos galas ateis po juoda-balta-raudona, ar
juoda-raudona-auksine. Turb#t juoda-raudona-auksin! b#t$ geriau, tada bent jau šita respublika numirt$ savo
pa(ios spalv$ drob!je.
2. Bendros v!liavos klausimas gal!s b#ti išspr%stas, kai vokie(i$ tauta bus suvienyta bendros id!jos ir
bendros valios. Jud!jimas, kuris pasieks ši) nacionalin% vienyb% taip pat duos savo spalvas visai tautai, kaip
vienijant+ ženkl). Mes esame +sitikin%, kad mes b#sime tas jud!jimas.“
M:s4 programa
Klausiantysis:
„Kiekviena partija turi program). Kokia j#s$? Jeigu norite laim!ti vokiet+ darbinink) + savo pus%, k) jam
si#lote?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Jeigu mes b#tum!me pasip#t!liai, arba žydai, mes dabar išvardintume ilg) saraša pažad$. Niekas n!ra
lengviau, nei tai. Sakyti ties) yra tai, kas yra sunku. Yra dar sunkiau j) išklausyti ir suvokti. Mes j) sakome n!
motais, žinodami, kad tik ji viena rodo keli) + laisv% ir išsigelb!jim):
1. Žinoma, kiekviena partija turi savo program). Bet jokia partija n!ra bandžiusi savo program) +gyvendinti.
Jokios negal!jo ir jokios negal!s ateityje, nes visos programos, pateiktos iki šiol, yra netikusios.
2. M#s$ programa yra glausta: dirban(iosios vokie(i$ tautos laisv!. B#das tai pasiekti yra aiškus ir paprastas:
vokie(i$ darbininko išvadavimas ir jo reintegracija + nacionalinius r!mus.
Mes padarysime visk), ko reik!s, pasiekti šiam tikslui. Mes neatsisakysime socialin!s revoliucijos, jeigu
nacijos laisv! to pareikalaus. Mes nebijome grandini$ tr#kimo ant šitos nacijos, jeigu tai yra reikalinga išsaugoti
gyvenimui b#tiniausius reikmenis Vokietijos darbo j!gai.
3. Mes pažadame vokie(i$ darbininkui tik tai: kad mes kartu su juo kovosime už jo teises iki paskutinio
atod#sio, nesvarbu kiek ta kova gali kainuoti ir kas seks po jos. Mes si#lome didžiausi) g!r+, kok+ kas nors gali
pasi#lyti žmon!ms ir j$ atstovaujamoms socialin!ms klas!ms: kov) už laisv% ir duon)!”
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M:s4 reikalavimai
Klausiantysis:
„Ir k) turi daryti vokietis darbininkas?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Nieko šiame pasaulyje n!ra nemokamo ir, taipogi, darbinikas tur!t$ tur!ti galvoje:
1. Jeigu jis nori b#ti laisvas, jis d!l to turi daryti aukas. Niekas jo laisvo nepadarys - jis tai privalo padaryti
pats. Ir kadangi laisv! yra aukš(iausia, jis turi pastatyti savo aukš(iausi) dalyk) - savo paties gyvyb%.
2. Tikslas visada yra tiesiogiai proprcingas energijai, išleistai, kad j+ pasiekti. Tik melagiai žada dang$ kaip
atlyg+ už partijos nario pažym!jim)
Bet mes sakome: laisv! yra viskas. Ir d!l šitos priežasties, ji iš m#s$ ir reikalauja visko: ilgos, sunios kovos,
pilnos sunkum$, neramumo, jaudulio ir alkio, ir pavojaus, pastovaus sveikatos, malonumo, džiaugsmo ir
pasitenkinimo aukojimo. T) ir turi suteikti vokietis darbininkas. Bet, viso to pabaigoje, geriausias +manomas
apdovanojimas stovi: laisva, produktyvaus darbo Vokietija.
Vidurinioji klas
Klausiantysis:
„Argi marksistai n!ra, vis d!l to, teis#s, kai jie sako, kad Nacionalsocialistin! Vokie(i$ Darbinink$ Partija
yra tik menkas viduriniosios klas!s jud!jimas, kurio vadovyb! susideda iš nevyk!li$ karinink$, student$ ir
gydytoj$? Kaip gali patik!ti darbininkas, kad tokie gali j+ išvaduoti? J#s nesugeb!site +tikinti j+, kad darbininkus
gali išvaduoti tik darbininkai.“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Tai yra daug nesamoni$ vienu atokv!piu. Klausykite:
1. Nacionalsocialistin! Vokie(i$ Darbinink$ Partija n!ra menkas viduriniosios klas!s jud!jimas, bet,
priešingai, protestas prieš socializmo suburžuaz!jim) socialdemokratijoje. Ne m#s$ vadai yra menki viduriniosios
klas!s atstovai - bet tokie yra, kaip Šeidemanas, Leinertas, Nosk!, Baueris, nors dabar jie jau yra tap%
aukštesniosios klas!s atstovais.
2. Pvardinkite nors vien) nevyk!l+ karinink), student), ar gydytoj) Nacionalsocialistin!s Vokie(i$ Darbinink$
Partijos vadovyb!je! Matote, mano drauge, jeigu karininkas, studentas, ar gydytojas yra marksizmo vadovyb!je - ir
aš toki$ gal!(iau išvardyti šimt) - tada jis yra „darbinink$ klas!s vadas“, bet jei jis vadovauja Nacionalsocialistinei
Vokie(i$ Darbinink$ Partijai, jis „nevyk!lis“.
3. J#s klausiate, kaip jie gal!t$ išvaduoti darbininkus? Kad j#s$ klausimas b#t$ pagr+stas, vis$ pirma, reikia
išvalyti darbinink$ jud!jim) nuo žydišk$ literat$ ordos, kurie save vadina dirban(iosios klas!s vadais, o iš ties$
naudoja darbinink$ jud!jim) savo pa(i$ niekingiems tikslams. O tada jie tur!t$ apsižvalgyti aplinkui ir užmesti
žvilgsn+ ant „darbinink$“, kurie vieninteliai tegali atnešti j$ išlaisvinim): „darbinink$“ Šeidemano, Velso, Nosk!s,
Bauerio ir kas jie visi yra. Jie visi pavirto storais, gerai maitinamais aukštesniosios klas!s atstovais. J$ kova prieš
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vidurin% klas% buvo paremta tik pavydu ir, kai jie patys buvo priimti + aukštesni)sias klases, tiek j$ pavydas, tiek j$
kova, pasibaig!.
Vokie(i$ darbo j!gos ietgalis susideda, be vokie(i$ darbinink$, taip pat iš išejusi$ iš viduriniosios klas!s tokio tipo atskal#n$, kurie protiškai +veik! vidurin% klas% ir kurie yra pritraukti kovon ne pavydo, bet neapykantos
klasei, kuri atved! Vokietij) + katastrof) ir kurie prisideda prie dirban(iosios klas!s ne tam, kad gauti asmenin!s
naudos, o ver(iau rado keli) + tautos k#rybin!s galios šaltin+ iš gilaus ir atsakingo poreikio. Jie prisid!s prie
vokie(i$ darbinink$, suvienyti draugyste. Intelektas ir raumenys kartu duos pradži) ateities stebuklui: Tre(iajam
Reichui.“
Proletariatas ir dirbanCioji klas
Klausiantysis:
„Tai, jeigu aš jus teisingai supratau, Nacionalsocialistin! Vokie(i$ Darbinink$ Partija yra proletarin! partija
su buržuazine vadovybe?
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Matau. kad j#s tesugebate mastyti koncepcijomis laikotarpio, greitai beišnyksian(io. Vokietija, kurios
norime mes, atstovauja vis$ šit$ sen$, asenusi$ kocepcij$ +veikimui. Mes nesame nei buržuaziški, nei proletariški.
Buržuazijos koncepcijos yra negyvos, o proletariato niekada v!l neiškils. Mes nenorime nei to, kas šiandien eina +
pabaig), viduriniosios klas!s pasaulio formoje, nei to, + k) žydai ir j$ tarnai veržiasi kaip „marksistin%-proletarin%“
ateit+. Mes norime dirban(iosios klas!s Vokietijos. K) tai reiškia? Tai reiškia, kad mes norime Vokietijos,
kurioje darbas ir pasiekimas bus aukš(iausi moraliniai bei politiniai standartai. Tai yra d!l ko mes esame
darbinink$ partija, tikriausia to žodžio prasme. Kai mes gausime valdži) valstyb!je, Vokietija bus darbo nacija,
dirban(iosios klas!s valstyb!.
Klausiantysis:
„Tai yra dideli žodžiai! Bet sakykite man, kas yra už j$! Ar j#s ruošiat!s naudoti tuš(ias frazes nusl!pti
neapgalvotas id!jas?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Visiškai ne, mano drauge. Nesupraskite man%s klaidingai. Ateities Vokietija bus pertvarkyta iki savo
pamat$. Yra neteisinga manyti, kad vidurinioji klas! gal!t$ paveikti š+ persitvarkym), atsižvelgiant + tai, kad ji yra
kertinis akmuo valstyb!s, prieš kuri) šis persitvarkymas bus nukreiptas, tai yra šiandienin!s Vokietijos vidurinioji
klas!. Tai, žinoma, nereiškia, kad viduriniosios klas!s nariams nebus leista statyti naujosios Vokietijos. Pats
istorinis viduriniosios klas!s vaidmuo yra pasibaig%s ir tur!s nusileisti jaunesn!s, sveikesn!s klas!s k#rybinei
galiai. Ji bus pakeista sveikesn!s klas!s - mes nesakome „proletariato“, nes tai b#t$ keiksmažodis prieš Vokietijos
darbininkus - dirban(i)j) klas%. Ši dirban(ioji klas! +traukia visk), kas dirba už Vokietij) ir link jos ateities:
raumenis ir intelekt). Raumenys bus vedami intelekto ir intelektas jam užtikrins pastov$ k#rybin!s galios
j!gostiekim) tam, kad pastatyti savo nauj) vokie(i$ valstyb%. Šis tarpusavio pasitik!jimas tarp raumen$ ir intelekto
suvienys darbininkus iš abiej$ pusi$. Kol žydai sudarys vokie(i$ darbinink$ vadovyb%, jie naudos internacionalo
nesusipratim) aptemdyti tai skirian(i) linij). Vokiškas intelektas, vadovaujantis vokiškiems raumenims pasireiškia
vieninteliu š#kiu, vedan(iu + laisv%: vokie(i$ intelekto ir raumen$ darbininkai, vienykit!s!“
Internacionalinis ir nacionalinis
Klausiantysis:
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„Kitaip tariant, j#s norite marksist$ internacionalui priešpastatyti vokie(i$ socializmo nacionalizm)?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„B#tent! Pagaliau mes prad!jome suprasti vienas kit)!“
Klausiantysis:
„Bet leiskite man užduoti dar vien) klausim): jeigu j#s suvokiate, kad priešas, kad ir bevadintum!me žydais,
kapitalizmu, ar dar kitaip - masto ir jau(ia internacionaliai tada, tikriausiai, su juo negali b#ti kovojama jokiu kitu,
nei internacionaliniu b#du? Ir tokios kovos rezultatas bus socializmo internacionalas, kuris kart) ir visiems laikams
sutriuškins kapitalizmo internacional)?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Aš matau, drauge: aš galiu kalb!ti, kol mano veidas ims m!lynuoti ir viskas ant galo taip pat.Mes tiesiog
negalime vienas su kitu susiprasti. Pabandykite pagalvoti logiškai:
1. Žinoma, mes aiškiai suvokiame, kad priešas internacionaliai apsigyveno ant Europos taut$ kupr$. Beveik
neb!ra lik% jokio nacionalinio kapitalo Vokietijoje: geležinkeliai, šachtos, gamyklos, pinigai, auksas, nacionalinis
bankas - viskas buvo perdirbta + vertybinius popierius, kurie guli žydiškuose Londono ir Niujorko bankuose. Bet
popieriai, patys savaime, yra bever(iai - jie nevažiuoja geležinkeliais, jie neiškasa angli$, jie nedaro duonos, ar
preki$ir nekuria ir neišlaiko vert!s. Jie dirba tik tam, kad nusukti pal#kan$. Jeigu mes tur!tum!me tikr) vokišk)
valstyb%, tai ji paskelbt$ visas vokiškas akcijas, esan(ias žydiškuose bankuose, nuliu ir bevert!mis ir paskelbt$
nacionalinio darbo valdži) Vokietijoje. Kadangi mes neturime tokios valstyb!s, mes turime apsieiti su Doso
kolonijos palaiminimais. N!ra jokio nacionalinio turto ir jokio nacionalinio kapitalo, tai yra, turto ir kapitalo,
priklausan(io m#s$ žmon!ms, nacijai - vietoje to, viskas yra valdoma internacionalini$ bank$ ir sindikat$.
Internacionalin!je erdv!je nacionalinis kaiptalas dirba ne mums, o internacionalini$ finans$ grobuonys su juo
veikia internacionaliai.
2. Kova prieš šit) pasaulin% j!g), žinoma, turi b#ti kovojama internacionaliai ir b#t$ labai siaura iš m#s$
pus!s, jei mes neremtum!me visose šalyse kiekvien) jud!jim), kuris kovoja toje pa(ioje fronto linijoje, kaip ir mes.
Bet šios kovos tikslas niekada ir jokiais b#dais n!ra pasaulin! socializmo respublika - tokio dalyko niekada nebuvo
ir niekada nebus. Tai egzistuoja tik žydišk$ dirban(iosios kla!s išdavik$ ir suklaidint$ vokie(i$ darbinink$ galvose.
Tikrasis tikslas yra nauj$ nacionalistini$ socializmo valstybi$ suk#rimas. Mes taip pat dedame mažai, arba joki$
vil(i$ + viening) internacionalin% nacij$ kov) prieš finans$ internacional). Yra perdaug kli#(i$ tokiam
internacionaliniam ryšiui ir bendradarbiavimui. Kapitalo internacionalas irgi neb#t$ toks kvailas, kad pavergt$
visas tautas ir nacijas tuo pa(iu b#du ir tuo pa(iu metu - visa tai +vyksta žingsnis po žingsnio ir jokios nacijos
situacija nesutampa su kitos, kiekviena tiki, kad gali save išgelb!ti per sukalbamum) ir švelninim), kol nacijai jau
per v!lu ir ji b#na praryta
kapitalizmo pabaisos. Ir toliau, mano drauge, mes neturime laiko laukti vis$ kit$. Mes esame ant savo
paskutinio ir galutinio žlugimo slenkš(io ir šioje situacijoje tik!tis pagalbos t$, kurie mums niekada nepad!jo ir
nepad!s, tolygu nusikaltimui. Kas galioja mums - tai š#kis: Dievas padeda tam, kas padeda sau pa(iam!
3. Jeigu j#s ir toliau šnekate apie socializmo internacional), j#s tik +rodote, kad nesugebate suvokti net
papraš(iausi$ nacijos ir tautos pagrind$. Jokia didi valstyb!s koncepcija - ir socializmas tikrai yra tokia - niekada
neved! + jok+ internacionalizm). Vedantis istorijos principas n!ra maišymasis, bet +vairov! ir skirtumai. Taip visada
buvo ir taip visada bus. Kovojimas yra tai, kas formuoja tautas ir nacijas ir bet kas, kas atsisako kovoti, yra
pražuv%s.
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J#s galite sakyti, kad tai yra baisu - tai yra taip, kaip yra, mes turime su tuo susigyventi ir kovoti. Istorija yra
formuojama gamtos d!sni$, o ne prisitaik!lišk$ marksistini$ frazi$. Gamta m!gsta +vairum), o ne vienodum). Ji
nenori sumaišytos žmonijos koš!s - ji nori žmonijos, sudarytos iš +vairi$ taut$ ir rasi$, tarp kuri$ stipresn!s privalo
valdyti silpnesnes. Mes pasteb!jome š+ fakt) ir esame pasiryž% veikti, atsižvelgdami + tai, kad pad!ti savo, vokie(i$
nacijai, nusikalti jai reikalingus ginklus, kuri$ jai reikia kovoje už egzsitencij) šioje Žem!je, kad ji gal!t$ iškilti
šiame kovos pasaulyje ir triumfuoti stipresn! prieš silpnesnius. Tai mes vadiname b#vimu nacionalistiškais!“
Produkcija ir nacionalizacija
Klausiantysis:
„Visa tai tvarkoje ir gerai. Bet visa tai buvo tik kalbos. Dabar, svarbiausias dalykas, kaip j#s +sivaizuojate
socialin!s problemos sprendim)?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Kaip +sigilinti + š+ klausim): kokia yra socialin!s problemos nat#ra? Septyniolika milijon$ darbinink$ yra
bes)lygiškai priklausomi nuo kapitalizmo, kuris visiškai kontroliuoja visus produkcijos metodus, tad jie yra
priversti parduoti savo pa(i$ vienintel+ kapital) - savo darbo j!g), žemiausia galima kaina. Ir d!l šios priežasties jie
tiesiogiai jau(iasi išstumti iš visuomen!s (valstyb!s, tautos, nacijos, kaip bevadintum!me), kuri tyliai toleruoja šit)
situacij). Esant tokioms s)lygoms, tautos saugumas pal#žta ir ji b#na padalinta + dvi grupes: vien), kuri nori matyti
valstyb% apsaugot) ir kit), kuri nori eiti prieš j). Per tok+ vidin+ susiskaldym), nacija yra pašalinta kaip j!ga, kažk)
lemianti didel!je istorijoje.
Šito atžvilgiu mes reikalaujame:
1. Visko, k) gamta dav! tautai: žemi$, upi$, kaln$, mišk$, gamtini$ ištekl$ virš žem!s ir po žeme, oro - visa
tai iš principo priklauso tautai, kaip visumai. Jei kam nors tai priklauso, tai tas žmogus gali b#ti tautos turto
nuomininkas ir turi b#ti atsakingas valstybei ir nacijai. Jeigu jis valdo jam pateikt) turt) prastai, arba kaip nors
kenksmingai, tautos atžvilgiu, valstyb! turi teise nutraukti jo teises + t) nuosavyb% ir j) gražinti tautai, kaip visumai.
2. Kas lie(ia j!g), talent), išradingum) ir versl), gamyba išlieka individo provincija. Valstyb! garantuoja, kad
kiekvienas produktyvus žmogus, ar jo darbo priemon!s b#t$ raumenys, ar intelektas, b#t$ apr#pintas didžiausia
+manoma dalimi produkto ir pelno, kylan(io iš produkcijos.
3. Produkcija, kuri yra iš esm!s baigta ir, taipogi, nereikalauja daugiau j!gos, talento, išradingumo ir verslo
(transportavimo, kominikacij$, kredit$, sindikat$ ir t. t.), yra gražinama valstybei.
Šitaip produkcijos ciklas apsisuka ratu ir v!l +traukia kiekvien) atasaking) darbinik) + savo veikl).
Padarydami šitoki) sistem) veikian(ia, mes išlaisviname produktyvum) iš atlygio vergijos grandini$. Šito
rezultatas bus laisva tauta su laisva ekonomika, laisvoje šalyje: nacionalin! bendruomen!.“
Parlamentas ir politin s partijos
Klausiantysis:
„Ir tam prireik! naujos partijos? Kod!l j#s tiesiog nenuneš!te šios politin!s programos + jau egzistuojan(i)
parlamentin% partij)? Tikrai kokia nors nor!t$ j) paremti!“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
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„Cha! - J#s galb#t esate teisus. Žinoma, bet kokia politin! partija b#t$ par!musi j), jeigu ji tokiu b#du gaut$
dar milijon) bals$. Bet mes nedarysime didel!s +takos balsais ir parlamentu. Mes nenorime tik „paremti“ savo
program) Reichstage - mes norime imtis jos +gyvendinimo. Tuo mes ir skiriam!s nuo vis$ kit$ partij$. Kiti giria
programas, kalba, gin(ijasi, balsuoja ir renka savo parlamentinius atlyginimus. Bet mes norime savo program)
paversti realybe. Mes netikime parlamento ir partij$ vykdomu aki$ d#mimu. tai yra tik didel! biznio asociacija
vokie(i$ tautos j!g$ ir darbo išnaudojimui. Parlamentas yra kaip dykaduon! bit! vokie(i$ tautos avilyje. Bendri
pinigai ir bendra gerov! yra ne taip naudojami. Už viso to yra žydai, kurie judina savo šachmat$ fig#ras, r#pinasi,
kad jos kalb!t$, balsuot$ ir rinkt$ savo parlamentinius atlyginimus - ir jie patys laiko valdžios vadžias. Jei jie nori
ko nors iš m#s$, tada mes esame „laisvi ir save valdantys žmon!s, vykdantys savo pa(i$ vali) per savo išrinktus
atstovus“, bet, jeigu mes iš parlamento ko nors norime, tai mes tik padugn!s. Viso šito suma yra tai, kas yra
vadinama demokratija. Ne, drauge. Mes niekada nesitik!jome k) nors laim!ti tuo b#du ir niekada ned!sime savo
vil(i$ + parlamentin+ veiksm). Priešingai: mes laukiame dienos, kai vokie(i$ tauta nusimes ši) nevokišk) sistem).“
Klausiantysis:
„Ir kas tada? Kuo j#s tikit!s pakeisti t) sistem)? Turi b#ti kažkokia valdymo forma! Jei j#s nenorite
parlamento, j#s tur!tum!te sugalvoti k) nors geresnio. Kasgi, tai bus?“
Diktat:ra ir korporacin valstyb
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Senas +rodytas istorijos faktas, kad bet kokia jauna, tiksl) turinti partija, kuri pakeit! korumpuot), iš vidaus
supuvusi) sistem), pasisavino valstyb% ir jos j!gos instrumentus sau pa(iai tokiam laikui, per kur+ ji gali sukurti,
naudojant diktat#r), vedam) sav%s pasitik!jimu ir atsakomybe, s)lygas, kurios yra reikalingos visiškam valstyb!s
užkariavimui ir jos persunkimui naujosiomis id!jomis. Kai mes apimsime valstyb%, valstyb! bus m#s$. Mes ir tik
mes b#sime jos atsakingi atstovai. Net jeigu šiandien, kovoje prieš korumpuot) sistem), mes esame ir turime b#ti
partija - žinoma, ne parlamentin!s partijos prasme - t) sekund%, kai sistema sugrius, mes b#sime valstyb!. Ir tada
mes j) pertvarkysime pagal savo principus. Mes norime išvaduoti Vokietij) - tai yra viskas! Didel! dalis vokie(i$
tautos jau tapo tokia materialistiška ir baili, kad jos g!ris gali b#ti pasiektas tik prieš jos vali).“
Klausiantysis:
„Visa tai yra gerai. Bet net j#s tur!site pripažinti, kad diktat#ra negal!s b#ti ilgalaikis dalykas. Kažkas turi
ateiti po to!“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Žinoma, kad turi! Ir mes jau apie tai pagalvojome ir leidžiame savo ketinimams b#ti žinomiems: mes jokiu
b#du nenorime neprileisti tautos prie valdžios. Mes tik norime pasiekti ir +tvirtinti s)lygas, kurios vienintel!s leis
m#s$ tautai užsitikrinti savo tolesn% egzistencij) šioje planetoje. Kai šios s)lygos bus pasiektos, m#s$ darbas bus
baigtas. Tada mes tur!sime nacionalsocialistin% valstyb%, kurios norime. Demokratijos partij$ parlamentas bus
pakeistas ekonominiu nacionalsocialistin!s valstyb!s parlamentu. Jo nariai bus renkami visos dirban(ios vokie(i$
tautos, atsižvelgiant + visuotin!s rinkim$ teis!s principus. Bet tokiuose rinkimuose žmon!s neskirstys sav%s pagal
parlamentines-demokratines partijas, o pagal profesines gildijas, sudaran(ias nacionalin% bendruomen%. Gerai
organizuotos prfesin!s gildijos užtikrins, kad kiekvienas dirbantis vokietis gaut$ teises, kuri$ jis nusipeln! per savo
darbo ir atsakomyb!s valstybei vertybes. Ekonominis parlamentas tvarkys ekonomin% politik), bet ne valstyb!s
politik). Jos partneris valdžioje yra senatas. Jis sud!tas iš maždaug dvej$ šimt$ individ$, kuriuos diktatorius
išrenka iš vis$ rang$ ir profesini$ gildij$, kurie pad!s valstyb!s reikaluose. Šie du šimtai sudarys visos nacijos
elit). Jie remia valdži) ir patarimu, ir veiksmu ir yra skiriami iki gyvos galvos. Mirus kuriam nors nariui, kiti
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išrenka žmog$ j+ pakeisti. Kancleris bus renkamas iš senato. Jis neša atsakomyb% už kiekvien) valstyb!s vidaus ir
užsienio politikos aspekt) ir yra pasireng%s paaukoti net savo gyvyb%, jei to prireiks, vardan ši$ politini$ reikal$.
Kancleris pats renka savo ministrus ir darbuotojus. Jis pats prisiima piln) atsakomyb% už j$ veiksmus ir, taipogi,
savaime suprantama, kad jis gali, savo valia, juos priimti, ar atleisti. Ar tokios valdymo sistemos galva yra
prezidentas, ar monarchas, yra nesvarbu. Kancleris svarbesnis ir j#s galite b#ti tikras, kad mes užtikrinsime, kad jis
b#t$ dr)sus ir vientisas vyras.
Karas ir pacifizmas
Klausiantysis:
„J#s visada esate b!d$ k!l!jas! J#s nenorite taikos ir tvarkos, j#s norite konflikto. Karu ir pasibaigs j#s$
išmintis!“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Dabar atrodo, kad j#s tuoj apsiverksite! J#s kalbate apie taik). Kas mums duota šiandien - ar tai taika? Ar
taika, kai milijonai yra ant gatvi$, be darbo, be maisto? Ar taika, kai jauni vaikai turi mirti iš bado, kai žmon!s
nusižemino iki valkatavimo, kai ši, kadaise klest!jusi m#s$ Vokietija, darosi panaši + dykyn%? K) mes patiriame
nuo 1918 met$ yra nesibaigiantis karas ir šis karas auga vis baisesnis ir žiauresnis kiekvien) dien). Pasiži#r!kite +
citatas iš internacionalin!s akcij$ biržos - tai yra karo pranešimai iš ekonominio karo b#stin!s ir paži#r!kite vokie(iai darbininkai ir j$ šeimos miršta nuo šio karo! Tai yra j#s$ taika. Tai kapini$ taika. J#s$ tvarka yra
vienalyt! mirties tvarka. Ne, tikrai, mielas drauge, mes to nenorime. Mes šauksime + kov) prieš tai. Mes
pakviesime žmones atsikratyti savo eng!j$ ir sulaužyti grandines, kurias mums užd!jo žydai. Tik kova už tikr)j)
taik) gali nacij) išvesti iš mirties. Amžinasis gamtos principas yra ne teisingumas, o j!ga. Ir tod!l mes norime
sustiprinti savo nacij), kad ji išgyvent$ kovoje už gyvynim). Pacifizmas nesuteikia taikos. Priešingai! Istorija
mums rodo, kad tautos ir nacijos, kurios jau nebetur!jo pasirengimo ir valios ginti savo egzistencij) j!ga, jei taip
prireikt$, visada prieidavo g!ding) gal). Mes apginsime savo žmones nuo tokio likimo. Jie augs stipr#s, valia ir
dvasia, jie nebus pažeminti kaip atstumtieji tarp taut$. Mes norime savo teisi$ ir šios teis!s yra: laisv!, duona ir
gyvybin! erdv!. Jei mums šios teis!s nebus suteiktos, mes už jas kovosime. Kova už laisv%, duon) ir gyvybin%
erdv% yra kiekvieno reikalas, aukš(iausiojo pilie(io, kaip ir žemiausiojo. Tai yra visos nacijos reikalas. Bendra
aštuoniasdešimties milijon$ išlikti pasiryžusi$ vokie(i$ j!ga ver(iau eis ilg) keli) link taikos +tvirtinimo, negu
meluos apie žmogaus teises.“
Vokietijos laisv
Klausiantysis:
„Ir kas bus viso šito galutinis rezultatas?“
Dr. Paulius Josefas GHbelsas:
„Galutinis rezultatas bus vokie(i$ tautos laisv! vokie(i$ žem!je. Ši laisv! užtikrins duon) ir gyvenim)
kiekvienam dirban(iam vokie(iui. Ji su savimi neša moralines ir dvasines j!gas, su kuriomis mes formuosime nauj)
amži$. Mes norime pasiekti daugiau, negu tik nauj) sistem). Mes norime pasiekti nauj)j+ žmog$, kuris, geresn!s
m#s$ +gytos pasaul!ži#ros s)lygomis, gal!s jud!ti + ateit+.
Ateitis bus mJs8, arba jos nebus iš viso. Liberalizmas mirs, kad socializmas gyvuot8. Marksizmas
mirs, kad nacionalizmas gyvuot8. Tada mes kursime naujLjL VokietijL - nacionalistinM socializmo TreNiLjM
ReichL.“
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VINCAS PIETARIS
„IRŠKUS“

Redakcijos pastaba
Lietuviams Vincas Pietaris yra gerai žinoma asmenybH, taNiau, kaip ir Vinco Kudirkos bei kitokiais
atvejais, šio mJs8 Nacijai nusipelnusio vyro požiJris žyd8 klausimu taip pat slepiamas. TikimHs, kad šis
nedidelis jo pasakojimas parodys tipiškas žydiškas savybes bei padHs Lietuvi8 Tautos politiniame švietime,
jos nacionalinHs sLmonHs ir žyd8 klausimo supratimo kHlime.
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IRŠKUS

I

I

rškus šleivakojis buvo tai žydas neapgavikas. Buvo tai vienas vienintelis žydas, kuris iš žmogaus nieko
neišviliojo, kuris niekados žmogaus neapgavo. Klausite gal man%s, d!l ko tai taip buvo? D!l to, kad Irškus
buvo taip kvailas, taip kvailas, jog jau antro tokio sunku rasti. Jis jau nieko ir negal!jo apgauti.
Kuo jis maitinosi? Jis buvo siuv!jas ir siuvo. K) jam, b#davo, duoda, t) jis ir „susiuva“. Duos jam kelnes
si#ti, jisai kelnes siuva, duos jam šalbierk)-liemen% – jis liemen%. Jeigu jam kas b#t$ pakiš%s šun+ prisi#ti prie
bobos sijono, tai jis ir t) b#t$ padar%s.
Ir taip Irškus buvo geras žydas ir teisingas. Geras tai geras. Bet viena nekent!, jeigu jam kas, b#davo,
surinka: „Irškau, mee!“ Užsidegdavo piktumu ir, tv!r%s kok+ nors pagal+ ar k) kit) + rankas, šleivodavo mušti.
Žinomas dalykas, kol jis šleivoja, vaikai, kur j+ taip, b#davo, erzina, kažin jau kur atsid#r! ir v!l r!kia: „Irškau,
mee!“ Irškus v!l b!ga mušti, puola ir v!l atsik!l%s šleivoja, o tuo tarpu vaikai taikosi ty(ia sustoti už nelygumos ir
r!kia: „Irškau, mee!“ Ir taip be galo, kol Irškus pails%s ir parpuol%s daugiau nebegali j$ vytis, o tik gul!damas
keikia, arba kol vyresnieji žmon!s pamato ir nuveja vaikus.
Ir ne be reikalo jis nem!go šito riksmo.
Buvo dar jaunas, kada, nerad%s sau maisto mieste tarp žyd$, gudresni$ už j+, atsivilko + sodži$ siuv!ju. Ir
atsivilko su tokia nuomone, su kokia sostin!s gyventojas eina + apygard): Aš esmi protas ir išmintis, ir visi man turi
tarnauti.
Bet kas? Žmon!s nenor!jo tarnauti, nors ir Izra!lio s#nui, o be to, ir pat+ nelabai gerb!. Pama(ius tai,
Irškuvien! !m! kolioti savo vyr), kad jis kvailas ir nemok)s apgauti goj$.
-

Oi, eidamas + kaim), tu sakei, jog tau žmon!s tarnaus, o tu kaip koks kunigaikštis s!d!si! Tu sakei, jog
Izra!lio Dievas taip visados padaro, kad žydai ponauja, o gojai jiems dirba. O dabar kas?
Niu, o kas? – klaus! Irškus savo ruožtu.
Dar tu klausi? Tu, kaip arklys, dirbi žmon!ms.
Oi, aš dirbu su adata, niu, o adata, adata – ne vežimas!
Niu, ne kaip arklys, tai kaip durnas jautis!
Niu, kaip jautis tai negali b#ti! Jautis tuojau nulaužt$ adat)! Jis ir mazgelio nemok!t$ ant si#lo
užmegzti!
Oi, kam man tas tavo mazgelis? – r!k! Rachan! nenustodama, - tu esi elgeta, o aš, kaipo tavo pati,
neturtingesn!.
Niu, kaip tai tu gali kalb!ti, kad aš elgeta? Pagal Talmud) visa tai, k) tu (ia aplinkui matai, ne gojams
priklauso, tiktai man, Aš esu j$ viešpats ir k) noriu, tai ir darau su j$ turtu, nes j$ lobis yra mano lobis.

Po šitai šnekai kaime prad!jo žmon!s pasigesti tai šio, tai to, ko pirma niekados nebuvo. Keno tolkos, keno
audeklo galas, pagaliau dingo pora avi$. Žmon!s tai vien), tai kit) sodie(i$ +tarin!jo, bet nieko negal!jo susekti.
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Syk+, rudens metu, iš girios sugr+ž%s, Miliauskas anksti ryt) pamat! pradaras savo avid!s duris. – Na, kas tai
gal!t$ b#ti? – paman! sau ir, nušok%s nuo vežimo – prie dur$! Ugi dar nesp!jo prieiti – pi#ri, iš tvarto su našta
išeina Irškus.
-

Vai ko tau (ia reikia po mano tvart) landžioti? – piktai paklaus! žydo, nemanydamas visai, kad tas
gal!t$ koki) nors (ia daryti šelmyst).
- Oi, aš (ia buvau pasid!j%s truput+ kontrabandos, - tas atsak!.
Jau man! Miliauskas praleisti Iršk$ pro šal+ ir uždaryti duris, kai netik!tai kontrabanda suriko: Mee!...
Irškus, met%s maiš) + šal+ ir sugrieb%s skvernus + rankas, leidosi b!gti. Bet kur šleiviui išb!gti? Miliauskas
riktel!jo bern)...
Klausite, kas toliau buvo? Žydas gavo mušti, kaip šuo. Maža to. Kaimynai rinkos kuopon nutarti d!l
Irškaus, kas su juo daryti.
Už Iršk$ stojo kitas žydas, Apkus, ir b!giodamas nuo vieno #kininko pas kit) !m! prašyti, melsti, kad
nevyt$ Irškaus iš kaimo. Kam iš kaimyn$ prižad!jo tabako, kam šnapso, kam kito ko, ir bematai kuopoje pasirod!,
k) sveria ir kvailiausias žydas, jeigu randa sau užtar!j).
Kaimo žmon!s pasidalino + dvi pusi. Vieni ryžosi vyti laukan žyd), kiti – laikyti.
-

Kas mus apsi#s? – r!k! Kiškis, - jeigu mes Iršk$ išvejame...
Taip apsi#ti, kaip Irškus apsiuva, pataikys ir kiekviena boba, ir dar padarys dr#(iau, nei jo darbas, atsak! jam M#kas
Pone, tuš(ia tavo kalba, - atvert! M#kui Sald#nas, - boba nepasi#s šimtaklost!s arba polkos; boba gali
tiktai maiš) pasi#ti, ir tai ne visados lemt).

Ilgai taip gin(ijosi, vienok galop Irškaus apgyn!jai gavo virš$, o labiausiai d!l to, jog Irškuvien! at!jus už
vis) pavogt) prižad!jo Irškaus vardu niekados jokio pikto kaimynams. Vienok Apkus tur!jo pasižad!ti už Iršk$
savo turtu.
-

Na, k#mai, - kalb!jo Ži#rys + kaimyn), beeinant iš kuopos, - kas b#t$ tik!j%s, jog kaimas paliks Iršk$.
Taigi, k#muti, - tas atsak!, - b#t$ žydo vietoje žmogus, tai be joki$ kalb$, be joki$ abejojim$ b#t$
išvytas iš kaimo. O dabar, matai, nupark!lis rado sau užtar!jus. Ir tik nuostabu, kaip žydas už žyd)
galv) guldo. Ak, Apkus, nei jam gimin!, nei draugas. O ar matai, vis) savo turt) už j+ pastat!! Ot, kad
tai mJs8 žmonHs išmokt8 iš žyd8 nors viens kitL užtarti, tai bJt8 bepigu.
II

Nors Talmudas ir pripaž+sta, jog visa ko valdytojai pasaulyje yra žydai, bet jau nuo šito laiko Irškus daugiau
nelindo vogti. O siuvo ir siuvo supuvusiais si#lais, taikydamas, kad jo darbo drabužiai laikyt$ nuo šeštadienio iki
šeštadienio.
Atsimenu dar aš t) žmogyst% su blizgan(iu nuo srut$ žiponu, su peisais, kaban(iais beveik iki pe(i$, einant+
iš lengva, truput+ šonu.
Pirm) syk+ ma(iau aš Iršk$, kada m#s$ vyrai kas! griov+ šalia kelio nuleisti vandeniui iš bal$.
-

Irškau, griovys, griovys, - suriko vienas bern$, beeinant žydui pro šal+.
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Žydas nuo griovio šonu – tolyn, tolyn, vis ži#r!damas + griov+, ir šlamšt + griov+ iš kitos kelio pus!s! Vyrai
juoktis. Išlip%s iš griovio, Irškus netv!r! nesukeik%s:
- O, kad tave velniai!
Ir nušleivojo toliau.
Aukš(iau pasakiau, kad daugiau Irškus nelindo vogti. Tai vienok nerodo, jog, b#tent, jis visai nevog%s.
Mažmožius vagin!jo ir toliau, tik jau + trobas, kaipo tikras vagis, nesik!sino daugiau l+sti.
Gudaitien! rado j+ syk+ savo darže beskinant agurkus.
- A, tu, biaurybe, ar neisi iš daržo! – suriko šeiminink!.
Netik!tai su(iuptas Irškus, sl!pdamasis, +kišo galv) + kop#stus ir t#no, manydamas, jog jo dabar niekas
nemato. P #kinink!s bals) iš!jo šeimyna ir, išvydus toki) keist) „baik)“, !m! prašyti jos, kad ji, nieko daugiau
nesakius, eit$ + pirki). Patys bernai grei(iausiai ant takelio, kuriuo reik!jo Irškui eiti namon, nuties! ties purvynu
šiaud$ sauj) ir pakišo po ja virvut%.
Kada viskas nutilo, Irškus, met%s agurkus, b!gti iš daržo! Bet kai tik pri!jo prie šiaud$, vyrai, už medži$
pasisl!p% stov!dami, pak!l! virvut%, - Irškus ir griuvo + purvyn).
Besikeliant Irškui, vienas iš vyr$ ištrauk! virvut% iš po šiaud$, ir sl!pdamies už medži$, abudu nub!go
tolyn, ži#r!dami, kas bus.
Irškus atsik!l%s ilgai kraip! galv), pakrat%s šiaudus ir purvyn) dar nagais išgraib%s.
Nuo to laiko pad!k, b#davo, šiaud$ pluoštel+ skersai kelio Irškui, ir jis jau nežengs per j+, tiktai apeis
aplinkui iš tolo.
III
Žiemos metu at!jo pas mus Irškuvien!, ir juodvi ilgai šnek!josi su mama; k) kalb!jo – gerai visa ko
negird!jau. Tik atsimenu Irškuvien!s žodžius: „Nemezga mazgelis, nemezga mazgelis, kad paži#riu iš kampo –
giltin! plumpt, plumpt, plumpt!“...*
Menu dar ir tai, jog žyd! iš!jo linksmesn!, nekaip at!jo, o tarnait! paklausta, ko Irškuvien! verk!, atsak!
man: „Irškus nusprogo“.
Nemaža buvo žmoni$, kurie ir gail!jo Irškaus, prid!dami, jog nebus dabar kam si#ti ir reiks siuv!jo toli
ieškoti. Bet nepra!jo ir pora met$, kaip iš kaimyniški$ vaikin$ atsirado vienas pramoko si#ti ir dirbo dar už
pigesnius pinigus nekaip Irškus. Ir dabar teko man gird!ti gana +domi) kalb).
- Tai ar tu žin)s, - kalb!jo vienas iš Irškaus gail!toj$, - tai beveik ir gerai, kad Irškus nusistakorijo. Siuvo jisai

___________________
* Žydai turi pasak), jeigu siuvant marškinius nemezga mazgelis, tai mirs tas, kuriam siuva marškinius, arba jo
artimas gimin!.

- 42 -

serm!gas, kaip nagin!s kurp!, ir tai supuvusiais si#lais. O kiek dar, biauryb!, milo, b#davo, pavagia! Dabar, d!kui
Dievui, to n!ra. Serm!gait!s ar žiponai, ar kiti drabužiai – tai net miela ži#r!ti, tartum nulieti, tartum ne tie žmon!s
jais vilki!...
- Taigi, k#mai, - kitas jam atsak!, - dar reikia pridHti, jog netekus žydo, savo kaimo žmogus, lietuviskrikšNionis, iš siuvimo gavo duonos kLsnM, o ne koks valkata, vagis, kuris tiktai pikta žmogui linki ir ant
pikto dirba...*

___________
* Spausdinta „Žemai(i$ ir Lietuvos Apžvalgos“ Nr. 17, 1893 m. Pusl. 132. Slapyvardis – Savasis.
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OSVALDAS MOSLIS
„RYTOJ MES GYVENAME“
PRATARM IR I DALIS
Redakcijos žodis

M

es (ia publikuojame brit$ nacionalisto, Osvaldo Moslio knygos „Rytoj mes gyvename“ („Tomorrow
we live“) pirm)j) dal+ ir pratarm%. Tai yra neilgas +vadas + Britanijos Fašist$ S)jungos („British Union
of Fascists“) politines id!jas, galima sakyti, kad (ia yra beveik programin! medžiaga. Žinoma, iš to, k) pateikiame
(ia, pilno vaizdo susidaryti tikrai negali išeiti, kadangi tam der!t$ perskaityti vis) veikal) (be jo yra ir daugelis kit$,
taipogi ir Moslio autobiografija), ta(iau manome, kad ši publikacija gali prisid!ti prie Lietuvi$ nacionalsocialist$
id!jinio švietimo. Tikim!s, kad skaitytojus sudomins šis tekstas.

PRATARM
Trisdešimt keturi$ t#kstan(i$ žodži$ knyga tegali skaitytojui pasitarnauti kaip +vadas + Brit$ S)jungos dvasi)
ir politik).
Tema yra per didel!, kad b#t$ detaliai paaiškinta tokioje ribotoje erdv!je. Bet skaitytojas, kuris dom!sis
toliau, Brit$ S)jungos publikacijose atras detales apie kiekvien) dienos tem). Mano koleg$ knygos ir pamfletai,
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kuri$ apimtis dabar apima visas nacionalinio gyvenimo sferas, atsakys + bet kok+ klausim) ir smulkiausias detales
apie temas, kurios gali b#ti aptiktos mano paties knygose: „Didžioji Britanija“ ir „Atsakymai + 100 klausim$“.
Šiuose puslapiuose skaitytojas suras, su skyriaus apie užsienio politik) išimtimi, politik), skirt) šios ir jokios
kitos šalies charakteriui. Brit$ S)junga visumoje yra brit$ principas, skirtas tik Britanijai. Yra tiesa, kad m#s$
nacionalsocialistinis ir fašistinis tik!jimas yra universalus, skirtinga forma ir metodu, visoms didžioms šiuolaikinio
pasaulio šalims. Tai taip pat buvo tiesa kiekvieno didžio tik!jimo, politinio, ar religinio, kur+ istorijoje težinojo
m#s$ šalis. Šiuo klausimu, vienintelis skirtumas tarp Brit$ S)jungos ir sen$j$ partij$ yra, kad m#s$ tik!jimas yra
dvidešimtame amžiuje ir, kad j$ tik!jimai priklauso jas pagimdžiusiai praei(iai. Bet didesnis skirtumas iškyla iš
fakto, kad Nacionalsocializmas ir Fašizmas yra iš esm!s nacionalin! doktrina, kuri kiekvienoje didžioje nacijoje
susiranda charakter+, politik), form) ir metod), skirt) kiekvienai atskirai šaliai. D!l šitos priežasties, žymiai didesn!
+vairov! bus rasta šiuolaikinio Jud!jimo metode ir išraiškoje skirtingose šalyse, negu toki$ praeities
internacionalini$ doktrin$, kaip liberalizmas ir socializmas, ar konservatizmas, kurios skirtingais vardais gali b#ti
rastos kiekvienoje pasaulio šalyje, atveju.
Tad šiuose puslapiuose skaitytojas ras politik), gimusi) tik iš britiško +kv!pimo ir charakterio bei metodo,
skirto vien tik Britanijai. Jam bus galima pa(iam apsarstyti m#s$ teigin+, kad Brit$ S)junga m#s$ konstruktyviosios
politikos koncepcijoje jau toli peržengia bet koki) ankstesn% šiuolaikinio Jud!jimo apraišk). Mes nesiskoliname
id!j$ iš svetim$ šali$ ir mes užsienyje neturime joki$ „modeli$“ d!l aiškios ir paprastos priežasties. Mes
pakankamai didžiuojam!s savo tauta, kad tik!tum!me, kad kai Britanija pabus, m#s$ tauta ne seks, o ves žmonij).
Šiame giliame tik!jime mes jokios lemties, menkesn!s, negu kad pasaulis Britanij) laikyt$ pavyzdžiu, nelaikome
vertos brit$ tautos. Brit$ S)jungos tikslas yra nei kiek mažesnis už tai.
Osvaldas Moslis, 1938 – 4j4 geguž

OSVALDAS MOSLIS
RYTOJ MES GYVENAME
VALDYMO SISTEMA – KAS NE TAIP

FinansinH demokratija
TAUTOS valia nugal!s. Politika, už kuri) tauta balsavo, bus +gyvendinta. Tai yra geros valdžios
apsišvietusiame amžiuje esm!. Tai yra principas, kuris yra negiamas ne taip vadinamos demokratijos, kuri
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degeneracijoje yra tiksliau vadinama finansine demokratija. Šito priežastis yra, kad valdymas yra paralyžiuotas
parlamentin!s sistemos išlaikymo jau daugiau kaip šimt) met$. Kai valdžia, rinkama tautos, yra nepaj!gi spar(iam
ir efektyviam veiksmui, privat#s ir +gyti interesai užima tikr)j) valdymo gali), ne per balsavim), ar tautos sutikim),
bet per nešvariai +gyt) pinig$ gali).
Pastaraisiais metais, juokinantys sprendimai, kurie gr#m!si per parlamentin% obstrukcij) buvo nereikšmingi
savo poveikiu tautos gyvenimui lyginant su didžiuliu pinigin!s galios naudojimu. Volstryto ir jo padalinio
Londono mieste internacionalini$ finans$ sprendimai ir jud!jimai gali pakelti kainas, sukurdami spekulianto roj$
tikrosios tautos algos saskaita, arba gali sumažinti kainas, +šmesdami milijonus + bedarbyst%, kaip didžiulio lošimo
atomazg). T$ dalyk$, kuri tikrai r#pi žmon!ms, kaip tikr$ atlyginim$, +sidarbinimo, darbo valand$, maisto kain$ ir
papraš(iausio sugeb!jimo sumok!ti nuom) atžvilgiu, finansai, po esama sistema, gali tautos mas!s gyvenim)
paveikti ar(iau ir baisiau, per vienos popiet!s sprendim), negu gali Parlamentas su menku darbu irjuokingu tariam$
m#ši$ heroizmu gali paveikti per dešimtme(io b!g+. Nes pinigin!s galios instrumentas buvo sukurtas atitikti
esamas s)lygas ir išnaudoti pasenusios sistemos dekadentiškum). Kita vertus, parlamentas buvo sukurtas žymiai
ankš(iau, negu egzistavo šiuolaikin! politika sutikti visiškai skirting) fakt$ rinkin+.

Naujos sLlygos
Parlamentin! valdžia, praktiškai modernioje formoje, buvo pirmiausia sukurta užkirsti keli) elementari$
laisvi$ pažeidimui gana paprastoje kaimo bendruomen!je su primityvia nacionaline ekonomika. To amžiaus faktai
neturi jokio santykio su gar$ ir galios periodu, kurie buvo greitai pasekti didžiuli$ finansinio kapitalo akumuliacij$,
kuris turi neribot) internacionalin+ pasaulin!s j!gos mobilum). Ar yra tikrai tik!tina, kad šimtme(io ar dar senesnio
laiko paralmentin! sistema tur!t$ b#ti vienodai tinkama pasitikti amžiaus, kur+ revoliucionizavo mokslas, faktus?
Ta(iau prielaida, kad vien tik valdymo sistema nereikalavo joki$ poky(i$ per didžiausi$ poky(i$ amži$, kok+
t!ra žinojusi žmonija, remiasi kiekvienos iš sen$j$ Valstyb!s partij$ politika: tiek konservatori$, tiek liberal$, tiek
leiborist$!
Šis užpatentuotas suklydimas, kurio taut) moko visos senos partijos, žavingai +tinka finansiniam
išnaudotojui. Parlamentin! sistema, sukurta tvarkyti asmeninius išsišokimus viduramži$ sal!mis, ar kilmingaisias
yra vis dar atstovaujama kaip efektyvus laisv!s gyn!jas šiame internacionalini$ finans$ amžiuje. B#t$ taip pat
teisinga sakyti, kad lankas ir str!l!, su kuriais primityvusis žmogus gindavo savo #k+ nuo besibastan(i$ vilk$ yra
taip pat tinkami j+ apginti prieš modernios puolan(ios kariuomen!s tankus. Bet tauta yra +tikinta, kad instrumentai,
kuriais jie išlaik! kažkoki) laisv!s išor% praeityje yra vis dar efektyv#s išsaugoti jos laisves moderniose s)lygose
tam, kad tos laisv!s iš jos b#t$ atimamos jai net nepastebint praradimo.

Parlamentas ir laisvH
M#s$ finansiniams valdytojams puikiai tinka, kad visos partijos susijungia sakyti tautai, kad parlamentas yra
vienintelis efektyvus laisv!s gyn!jas ir, nat#raliai, nacionalin!s spaudos, kuri) daugiausiai kontroliuoja pinig$
galia, kas yra +sakymas pakartoti t) pat+ refren). Taip pat n!ra nuostabu sužinoti, kad bet kas, kas dr+sta teigti, kad
tautos laisv! tegali b#ti išsaugota ir jos tik jos valia +gyvendinta per valdžios, kuri) ji išrinko, patik!jim) valdyti ir
veikti tautos vardu, yra sen$j$ partij$ ir spaudos pasmerkiamas kaip tironas, kuris nori nuversti britišk) laisv%. Kol
tauta gali b#ti priviliota + +sitikinim), kad ji šiandien yra laisva, tol jos vergija gali b#ti +amžinta. Taigi, kiekvienas
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finansin!s tironijos instrumentas, nuo partijos mašin$ iki nacionalin!s spaudos yra mobilizuotas už pinigin!s galios
užtvaros priešintis paprastam principui, kad galia priklauso tik tautai ir, kad jos galia gali b#ti išreikšta tik savo
laisvai išrinktai valdžiant suteikiant gali) veikti.
Kad tokia galia valdžioje šiandien neegzistuoja, tegali vargiai b#ti neigiama. Yra pripažinta, kad tik du dideli
Biliai gali b#ti išleisti parlamento per vis$ met$ b!g+, kas reiškia, kad bet kokia efektyvi programa, kaip
nedelsian(io veiksmo pažadas, elektoratui užtrukt$ daugiau kaip visos kartos gyvenimo laik) +gyvendinti.
Po tokiomis s)lygomis, kiekviena rinkimin! programa tampa melagingu prospektu, kuris, priešingai grynam
verslo gyvenimo patyrimui, neša didžiausius apgavikus ne + kal!jim), o + Dauningo gatv%. Kiekvienas pagrindinis
Bilis turi keturias debat$ stadijas Bendruomeni$ rum# podiume ir dvi stadjos gali b#ti iš eil!s apšnekamos daugiau
kaip šeši$ šimt$ žmoni$ komiteto. Tokiomis s)lygomis, yra opozicijos galimyb! stabdyti yra neribojama ir jokia
priemon! negali pasiekti Statut$ knygos, esant tikrai ryžtingai opozicijai. Rezultatas yra, kad sutartis, kompromisas
ir delsimas visiškai niekais paver(ia progam), už kuri) pasiruošta veikti sistemoje, kuri pažad$, kuriuos jie dav!
tautai išpildym) ir priemones, kuriomis jie +tvirtino post) ir valdži), paver(ia ne+manomu dalyku.

PirminH pareiga
Priešingai, mes klausiame, ar bet koks sažiningas žmogus, ar jud!jimas politikoje nepadaryt$ savo pirminiu
pasi#lymu ir pirmine pareiga sukurti valdymo instrument), kuriuo jis vykdyt$ savo duotus pažadus ir politik), už
kuri) balsavo tauta. Ta(iau senosios partijos susijungia priešintis elementaraus sažiningumo principui ir pasmerkia
kaip laisv!s neigim) bet kok+ si#lym) tautai suteikti pirm)j+ laisv!s princip), realiame jos norimos politikos
vykdyme. Kaip pasekm!, balsavimas tampa vis labiau bereikšmis ir vis mažiau žmoni$ r#pinasi juo naudotis, kai
jie kar(ia patirtimi suvokia, kad, nesvarbu už koki) partij) jie balsuos, niekada nebus jokios galimyb!s +tvirtinti
politik), už kuri) jie balsavo. Parlamentin! scena tampa farsine, kai tauta pastebi, kad dinamiškame amžiuje ši
sistema niekada negali atgabenti preki$ ir, kad, kaip visos nykstan(ios sistemos, parlamentinis protas atrodo
norintis tik sukurti savo paties karikat#r).
Istorijos šviesoje tai bus amžinai laikoma m+slinga ir laikina žmogiškojo proto aberacija, kad didžios nacijos
tur!t$ rinkti valdži) daryti darb) ir tur!t$ rinkti opozicij) jai neleisti jo padaryti. Laimei, net žv!riškiausiuose
trumpalaik!s manijos perviršiuose, ši manija niekda neišsipl!t! + verslo pasaul+ ir joks verslininkas prieglobš(io
išor!je yra dar nebuvo pasteb!tas, priimantis šeši$ žmoni$ komand) atlikti jo firmos darbus ir tada priimant
papildom) keturi$ žmoni$ komand) jiems neleisti atlikti savo darbo. To, kas pasakyta atžvilgiu, vadžios daryti
nacijos darb) ir opozicijos jai trukdyti suk#rimo principas tur!t$ atrodyti keistai. Bet dar keiš(iau pasirodys
galutinis parlamentin!s sistemos sumenkinimas iki absurdo kaip ministras pirmininkas gauna 10000 svar$
atlyginim) atlikti nacijos darb) ir opozicijos vadovas gauna ir priima 2000 svar$ nacijos pinig$ jam neleisti to
padaryti. Ta(iau ši išskirtin! arlekinada, kurioje nieko svarbaus, šiuolaikinio proto manymu, niekada n!ra daroma
ir mažai kas rimto yra aptariama, šiandien yra vaizduojama kaip vienintel! priemon! išsaugoti tautos laisves.
Instrumentai, kuriais ši didžiul! raket! buvo pasiekta. Pirmiausia yra pasenusios parlamentin!s sistemos
išlaikymas, vis dar investuotas iš sud!tin$ s)lyg$ su laisv!s mitu praeitis, per k) valdžia yra paralyžiuota tam, kad
tikrojo valdžios galia gal!t$ b#ti kitur naudojama, ne tautos išrinkt$j$, bet t$, kuriuos išrinko finansai. Antrasis
instrumentas yra propagandos monopolija per pinigin% gali), spaudos, kuri yra pilna laisv!s mito iš sen$ skirting$
saly$, formoje. Laisvoji spauda, pastatoma tikr$ žurnalist$, kurie yra sažining$ „žini$“ pardav!jai seniai atidav!
viet) daugumoje nacionalin!s spaudos, finansiniam kombainui, kuris +gija didžiuli$ laikraš(i$ akcij$ blok$
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kontrol%. Taigi pinigin! galia laisvosios spaudos vardu v!l gali tautai pateikti ne tik nuomones, bet ir „žinias“,
kurios tarnauja pinig$ galios interesams. Ne tik m#s$ „laisviems“ britams yra nesuteikiama jokia prasm! balsuoti
tikintis kada nors gauti to, ko nori, bet jiems taip pat yra nesutekiama net nedidel! privilegija sužinoti ties). Nes
galia ir propaganda kartu yra j!gos, kurios interesai kertasi su tautos interesais ir kuri yra atsargi, kad ji niekada
nesužinot$ tiesos, rankose. Taip parlamento ir spaudos laisv!s mitai susijungia skatinti tautos vergavim).

FinansinH galia
Didžioji dalis spaudos yra atvirai valdoma pinigin!s galios, arba yra kontroliuojama reiklam$, kurias
kontroliuoja pinigin! galia ir parlamentas yra paralyžiuotas kalbos,kad galia gali b#ti ir kitur. Get gin(as gali b#ti
nuvestas toliau, nes ekonomin! sistema, kuri yra palaikoma finansin!s galios jos pa(ios interes$ naudai ir
kiekvieno tautos intereso ne naudai irgi užtikrina, kad bet kokia valdžia gali bet kada b#ti sulaužyta pinigin!s
galios. Internacionalin! ekonomin! sistema yra remiama kiekvienos Valstyb!s partijos, konservatori$, liberal$ ir
leiborist$ kartu. Bus detaliai parodyta šios knygos tre(iajame skyriuje, kad ši sistema bet kokiai valdžiai leidžia bet
kada b#ti sulaužytai finansin!s galios, kaip Britanijoje buvo sulaužyta silpna socialist$ valdžia 1931 – aisiais ir
silpnoji Blumo socialist$ valdžia buvo sulaužyta Pranc#zijoje 1937 – aisiais.
Finansams nebuvo užtenkama valdymo sistem) prieš šimt) met$ užnuodyti kalbia parlamentine sistema.
Finansai ekonomin!je sistemoje taip pat turi gali) bet kada per galv) parblokšti valdži). Tolimesne atsarga,
pinigin!s galios finansai valdo partines mašinas, kurios, taipogi, kontroliuoja parlament) ir valdži).
Taigi tai galutinai yra „laisv!s ir žodžio laisv!s“ žem!: (1)valdžia yra paraližiuota kalbos, kad galia gali rastis
kitur, sistemos; (2) valdžia gali bet kada b#ti sunaikinta vien pinigin!s galios; (3) spauda, kuri kontroliuoja
nuomon% yra pati daugumoje kontroliuojama pinigin!s galios; (4) partin!s mažinos, kurios kontroliuoja net
individo teis% viešai sakyti kalb) priiman(iai publikai irgi yra kontroliuojamos pinig$ galios.
Tai kas yra palikta jums, „laisviems britams“ reikšti savo nuomon% ir padaryti savo vali) reikšminga? J#s
galite nueiti + vieš) pastat) ir sk$stis, b#dami tikri, kad niekas nei kiek neims + galv) to, k) sakysite. Bet net tada j#s
turite b#tinai b#ti gatv!je esant užsidarymo laikui, nes senoji moteris Vestminsteryje nori, net j#s$ priva(iame
gyvenime, su jumis elgtis kaip su vaiku, ver(iau, negu kaip su vyru.
Ten britas stovi ant gatv!s, +viliotas + vergov!s pri!mim) žodžiais apie laisv% ir girimosi apie laisv%, kol iš
ties$ jam yra nesuteikiama laisv! sava laikyti net siel), kuri) jo valdovai atpl!š! nuo jo d!l vienintel!s priežasties,
kad ji neturi pinigin!s vert!s.
Ar tai tikrai britas – apmulkintas, apgautas,paranojiškas, išnaudojamas, paimtas vergijon? Ar karta kylanti
v!l, atgimstan(io vyriškumo rankomis laužanti dekadentizmo grandines ir ži#rinti su šiltomis pabudusio milžino
akimis matan(io žem%, kuri) jis padarys savo paties.
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REDAKCIJOS ŽODIS

T

aip ir baigiasi septintasis „Šturmuotojo“ numeris, pažymintis antr)j+ m#s$ leidinio veiklos pusmet+. Kuo
daugiau žmoni$ j+ perskaitys, tuo didesn! viltis, kad skli tiesa, kuri yra baisiausiai užguita žydijos ir jos
pakalik$. Kitame numeryje tur!t$ pasirodyti antrasis „Siono Išmin(i$ Protokolas“ ir kitokia medžiaga, skirta
s)moningesniosios Lietuvi$ Tautos dalies politiniam švietimui.
Mes stengsim!s, kad m#s$ Id!ja sklist$ per Taut) ir, kad ateit$ jos pabudimas, nes tik +vykus Nacijos
dvasinei revoliucijai, gal!s b#ti numestas mus slegiantis ir žeminintis žydijos jungas. Tikrieji Lietuvi$ nacionalistai
niekada nepasiduos ir niekada neparduos savo siel$ velnio ir jo apraiškos žmogiškoje formoje – žydijos – k!slams.
Žengsime nacionalsocializmo keliu iki absoliu(ios Lietuvi$ Nacijos ir arij$ ras!s pergal!s prieš pasaulin%
judokratij) ir žydišk)j) tironij). Mes +vykdysime Dievo vali) ir nušluosime demokratij), kapitalizm), komunizm)
ir kitok+ žydizm) nuo žem!s paviršiaus, TIESA YRA M[S\ PUS]JE IR ATEIS LAIKAS KAI TIESA
NUGAL]S. Mes neturime finansinio ar kitokio užnugario, mes neturime kariuomeni$, ta(iau mes turime žymiai
svaresn+ ginkl). Rumun$ nacionalistas, didvyriškai žuv%s Ispanijos kare prieš bolševizm) 1937 metais, yra pasak%s
per „Tarptautin+ Fašist$ suvažiavim)“: „Pagrindinis dalykas yra pasiaukojimo dvasia. Mes visi turime
galingiausi& dinamit&, pažangiausi& karo ginkl&, galingesn8 už tankus ir kulkosvaidžius: tai yra m:s4 paCi4
pelenai! Kiekvienai pasaulio galiai, kuri lieka su už Teisingum& ir už Diev& kritusi4 narsi4j4 kovotoj4 pelenais,
yra lemta žlugti.“ Atminkime šiuos prasmingus Rumunijos, Europos ir sveikosios žmonijos didvyrio žodžius,
stenkim!s gyventi j$ dvasia!
HEIL HITLER!
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